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Správa
Hlavnej kontrolórky Obce Víťaz o kontrolnej činnosti za rok 2017
Hlavný kontrolór má podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení povinnosť
predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60
dní po uplynutí kalendárneho roku.
Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolnú činnosť v roku 2017, podľa vypracovaných
plánov práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 a na II. polrok 2017, ktoré boli verejne
zverejnené 15 dní a následne schválené OZ, v súlade so zákonom č. 138/1990 Z.z. o obecnom
zriadení § 18 f ), ktorý stanovuje úlohy hlavného kontrolóra a § 18 d), ktorý stanovuje rozsah
kontrolnej činnosti a zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
ktorý stanovuje základné pravidlá, ciele a spôsoby jej vykonávania.
Kontrolórka v roku 2017 vypracovala Stanovisko k záverečnému účtu Obce Víťaz za rok
2016 a odporučila OZ obce Víťaz záverečný účet a dobré výsledky hospodárenia obce
s prebytkom schváliť bez výhrad. Stanovisko k záverečnému účtu obce Víťaz bolo predložené
hlavnou kontrolórkou a následne schválené na zasadnutí OZ dňa 23. júna 2017.
Hlavná kontrolórka predložila v decembri 2017 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu vychádzal zo schválených východísk rozpočtu verejnej
správy, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2020 a z vývoja hospodárenia obce
Víťaz v roku 2017 a v predchádzajúcich dvoch sledovaných rokoch. Návrh rozpočtu na rok
2018 bol v bežnom aj v kapitálovom rozpočte vyrovnaný. Na základe stanoviska
a skutočností v ňom uvedených ho kontrolórka odporučila schváliť. OZ schválilo Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na zasadnutí OZ dňa 8. decembra 2017.
Hlavná kontrolórka na základe predloženého Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
(bod 3.) vypracovala návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Víťaz
v predloženom znení. Návrh bol predložený na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu dňa 23.
februára 2018.
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Hlavnej kontrolórke neboli v roku 2017 predložené požiadavky na výkon kontroly zo
strany starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce Víťaz.
Hlavná kontrolórka obce Víťaz sa pravidelne zúčastňovala zasadnutí Obecného
zastupiteľstva a spolupracovala s finančnou komisiou.
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