
Hlavný  kontrolór Obce Žehňa 

 

SPRÁVA 
Z KONTROLY č. 3/2018 

 
V súlade s  § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., a zákona č. 

357/2015  o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení  a na základe  plánu kontrolnej činnosti  vykonala 
 

Oprávnená osoba:  PhDr. Ľudmila Kopčáková, hlavná kontrolórka Obce Žehňa 

 

Prizvané osoby: - 

            

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia schváleného rozpočtu obce za obdobie január – jún  

2018, plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

 

Povinná osoba: Obec Žehňa, Obecný úrad Žehňa 

 

Kontrolované obdobie:       od  01.01.2018   do  30.06.2018 

 

Miesto a čas vykonania kontroly:  Obecný úrad Žehňa a Tulčík č.d. 288  - august 2018 

 

Cieľ kontroly:  Kontrola plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

 

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri plnení 

príjmov a výdavkov  rozpočtu k 30.06.2017. 

 

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie kontrolovanému subjektu: 30.08.2018 

 

Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným nedostatkom, 

navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku uvedených v návrhu správy a spôsob vysporiadania týchto námietok.  Kontrolovaný 

subjekt nepodal námietky ku kontrolným zisteniam. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

Pri kontrole som vychádzala zo základných údajov schváleného rozpočtu. 

 

1. Kontrola zostavenia rozpočtu obce a kontrola vykonávania zmien rozpočtu 

 

Od 1.1.2018 sa finančné hospodárenie Obce Žehňa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 59/12/2017 dňa 14.12.2017. 

 

Schválený rozpočet k 31.06.2018 bol zmenený 1 rozpočtovým opatrením a to: 



rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uznesenie č. 36/6/2018 navýšením rozpočtu v príjmovej aj 

výdavkovej časti o 62.902 € na základe očakávaných príjmov a očakávanej potreby zvýšenia 

kapitálových výdavkov pri rekonštrukcií MŠ a zreálnených investičných zámerov. 

 

 

 

2. Kontrola plnenia príjmov rozpočtu obce 

 

Plnenie bežných príjmov celkom k 31.06.2018 bolo na 47,47%, kapitálových príjmov na 

0,00%. Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.06.2018 bolo a úrovni 31,11%. 

 

 

Plnenie bežných výdavkov: 

- schválený rozpočet 771 891,- € - plnenie celkom k 31.06.2018 327 550,92 € čo 

predstavuje výšku na úrovni 42,43 % 

 

Plnenie kapitálových výdavkov: 

- schválený rozpočet 595 085,- € - plnenie celkom k 31.06.2018 58 475,05 čo 

predstavuje výšku na úrovni 9,93 % 

Celkové plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 31.06.2018 bolo a úrovni 28,24%. 

 

 

 

Správa bola vypracovaná dňa 28.08.2018 

 

 

Podpisy kontrolóra a prizvaných osôb na kontrolu: 

 

 

PhDr. Ľudmila Kopčáková – hlavný kontrolór ................................................ 

 

Slavomír Lipták  – starosta obce   ............................................... 

 

 

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa:  30.08.2018 

 

 

Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom: 

 

 

 

 

 

          Slavomír Lipták  – starosta obce 

.......................................................................                                  .......................................... 
         (Meno, priezvisko a funkcia zodp. zástupcu)                                                               (podpis) 


