
 

Hlavný kontrolór obce Nacina Ves 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

obce Nacina Ves 

za rok 2021 

vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nacine Ves na 
1.polrok 2022 a podľa § 18f ods.1) písm. e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov 

 

 
ZÁKONNOSŤ KONTROLY: 
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Nacina Ves bola v roku 2021 vykonávaná v súlade so zákonom: 
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., 
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., 
- č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,  
- č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 
 
CIEĽ KONTROLY: 
-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 2021 boli z vykonaných kontrol vyhotovené tieto správy: 
 

- Kontrola  čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce Nacina Ves  pre 
Folklórnu skupinu RADOSŤ Nacina Ves na rok 2020 zo dňa 10.02.2021, zverejnená 10.02.2021, 
prerokovaná dňa 25.03.2021 na OZ 
 

- Kontrola  čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce Nacina Ves  pre 
Športový klub Nacina Ves na rok 2020  zo dňa 10.02.2021, zverejnená 10.02.2021, prerokovaná 
dňa 25.03.2021 na OZ 

 

- Kontrola stavu pohľadávok miestnych daní a poplatkov v obci Nacina Ves za rok 2020, zo dňa 
25.2.2021, zverejnená 25.2.2021, schválená 25.3.2021 OZ 

 

- Finančná kontrola za rok 2020, zo dňa 13.5.2021, zverejnená dňa 21.5.2021 , prerokovaná na OZ 
dňa 25.6.2021 

 
- Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi za rok 2020 zo dňa 8.7.2021 
 

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020, vyhotovená 27.7.21, zverejnená 29.7.21, 
prerokovaná na OZ dňa 17.9.2021 

 

-  



 
 

Výkon iných odborných činností v rozsahu povinností hlavného kontrolóra: 

 
- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 zo dňa 29.01.2021, zverejnené 29.01.2021, prerokované na 
OZ dňa 25.03.2021 
 
-Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021, zverejnený dňa 28.5.2021, schválený OZ dňa 
25.6.2021 
 
- Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020 (zverejnené na úradnej tabuli obce 28.05.2021, 
prerokovalo OZ dňa 25.6.2021 
 
-Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 (zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 
29.11.2021, schválený OZ dňa 7.12.2021 
 
-Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu viacročného 
rozpočtu na roky 2023-2024 (Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 22.11.2021, prerokované na OZ 
dňa 7.12.2021) 

 

Ostatné činnosti: 
- účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  
- účasť na vzdelávacích aktivitách a školeniach 

 
ZÁVER: 
V závere konštatujem, že obec Nacina Ves pri výkone samosprávy v roku 2021 dodržiavala príslušné právne 
predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, hospodárne a efektívne nakladala s týmto majetkom. 
Po zhodnotení výsledkov kontrolnej činnosti v roku 2021 môžem konštatovať, že pri kontrole sa postupovalo v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi. Cieľom kontrolnej činnosti bolo poskytnúť poslancom OZ a 
obyvateľom obce Nacina Ves objektívne informácie o hospodárení, nakladaní s majetkom obce, finančných 
operáciách a transakciách OcÚ Nacina Ves. 

 
 

V Nacinej Vsi dňa 20.01.2022 
 
 
 
 
                                                                                                                Renáta Michalková - hlavný kontrolór obce 
 
 
 
 
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

 
 


