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Hlavná kontrolórka Obce Vlachy
V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

predkladám
Obecnému zastupiteľstvu Obce Vlachy

Správu
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie február - august 2015.

V uvedenom období som pokračovala v práci najmä podľa plánu kontrolnej činnosti pre
obdobie 1. polroka 2015, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 4/1/2015 zo dňa
18.3.2015. Vykonala som nasledovné kontroly, činnosti a zisťovania:
1.) Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2014.
Predmetom kontroly boli dotácie, ktoré obec na základe podpísaných zmlúv v roku 2014 poskytla
Futbalovému klubu TJ Vlachy, CVČ Lipt. Mikuláš a Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Liptovský
Michal. Všetky dotácie boli v súlade so zmluvami zúčtované, podrobnejšie o jednotlivých dotáciách
v zázname HK 2015/01.
2.) Kontrola pokladničných operácií za 1. štvrťrok 2015.
Ďalšia plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za 1.
štvrťrok 2015.
Všetky doklady boli skontrolované,. Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené
nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce, podrobnosti v zázname HK 2015/02.
3.) Kontrola rozpočtu obce k 30.06.2015.
Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Kontrolou bolo zistené, že celkové príjmy sa splnili na 49 % a celkové výdavky na 48 %. Bližšia
analýza príjmov aj výdavkov je v zázname HK 2015/03.
4.) Kontrola uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Na zasadnutiach OZ v roku 2015 bolo prijatých celkom 20 uznesení, väčšina z nich je splnená. Viac
podrobností v zázname HK 2015/04.
5.) Kontrola pokladničných operácií za 2. štvrťrok 2015.
Ďalšia plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za 2.
štvrťrok 2015.

Všetky doklady boli skontrolované,. Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené
nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce, podrobnosti v zázname HK 2015/05.
6.) Predloženie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie október 2014 až január 2015
Na zasadnutí OZ 18.3.2015 bola preložená správa o činnosti HK za uvedené obdobie, OZ ju zobralo
na vedomie uznesením 3/1/2015.
7.) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2014.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014 bolo vypracované a predložené na
zastupiteľstve OZ dňa 17.6.2015, ktoré ho zobralo na vedomie uznesením č. 16/3/2015.
8.) Vypracovanie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2015
Na zasadnutí OZ dňa 17.6.2015 bol predložený návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky. Bol
schválený uznesením č. 17/3/2015.
9.) Účasť sa zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hlavná kontrolórka sa v hodnotenom období zúčastňovala zasadnutí OZ.

