
 

Hlavný kontrolór obce Nacina Ves 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

za rok 2020 

vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nacine Ves na 
1.polrok 2021 a podľa § 18f ods.1) písm. e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov 

 

 
- Kontrolnú činnosť v roku 2020 v obci Nacina Ves  vykonávala do 30.6.2020 p. Daniela Parchovianská a  od 
1.7.2020 bola do funkcie hlavného kontrolóra zvolená Renáta Michalková. 
- Kontrolnou činnosťou sa rozumie: 

-  kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom   
a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov 

-  kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce 
-  kontrola vybavovania sťažností a petícií 
-  kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce 
-  kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
-  kontrola dodržiavania interných predpisov obce  
-  kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

 

V roku 2020 boli z vykonaných kontrol vyhotovené tieto správy: 
 

- Kontrola  čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce Nacina Ves , pre 
Občianske združenie - Folklórnu skupinu RADOSŤ Nacina Ves na rok 2019 zo dňa 14.2.2020, 
zverejnená 11.5.2020, prerokovaná dňa 13.5.2020 na OZ 
 

- Kontrola hospodárenia športového klubu v Nacinej Vsi za rok 2019 zo dňa 26.3.2020, zverejnená 
11.5.2020, prerokovaná dňa 13.5.2020 na OZ 

 
- Kontrola hospodárenia ZŠ a ŠJ za rok 2019 , prerokovaná dňa 25.6.2020 na OZ 

 
- Kontrola hospodárenia obce Nacina Ves za rok 2019 , prerokovaná dňa 25.6.2020 na OZ 

 
- Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi za rok 2019 , prerokovaná na OZ 

dňa 18.9.2020, uznesením č. 168 
 
- Kontrola efektívnosti použitia finančných prostriedkov na zateplenie budov obce a rekonštrukciu 

verejného osvetlenia v obci Nacina Ves , vyhotovená na základe návrhu obecného zastupiteľstva 
ako mimoriadna kontrola v súlade s § 18 f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. z. v z.n.p., 
prerokovaná na obecnom zasadnutí dňa 18.9.2020, uznesením č. 169 

 

Výkon iných odborných činností v rozsahu povinností hlavného kontrolóra: 

 
- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 zo dňa 11.2.2020, zverejnené 11.5.2020, prerokované na OZ 
13.5.2020 
 
-Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 (doplnený na žiadosť OZ dňa 13.5.2020) 
 
- Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019 (zverejnené na úradnej tabuli obce 8.6.2020, 
prerokovalo OZ dňa 25.6.2020) 
 



-Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 (zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 
26.11.2020) 
 
-Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a k návrhu viacročného 
rozpočtu na roky 2022-2023 (Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 3.12.2020) 

 

Ostatné činnosti: 
 

- účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  
- účasť na vzdelávacích aktivitách a školeniach 

 
 
 

V Nacinej Vsi dňa 29.01.2021 
 
 
 
 
                                                                                                                Renáta Michalková - hlavný kontrolór obce 
 
 
 
 
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

 
 


