Mgr. Anna Lovecká, Hlavná kontrolórka Obce Brehy

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Brehy za rok 2015.
V súlade s § 18f odst. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v platnom
znení predkladám poslancom Obce Brehy správu o kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky
Obce Brehy za rok 2015.
Funkciu kontrolórky obce vykonávam od 15.1.2016 zvolením obecným zastupiteľstvom dňa
14.1.2016 a prijatím Uznesenia č. 1/2016. V roku 2015 kontrolnú činnosť vykonávala v
súlade s § 18d a § 18e zákona o obecnom zriadení v platnom znení a s Plánom kontrolnej
činnosti Ing. Elena Ďurovičová a to do 23.11.2015, kedy bola s funkcie odvolaná v zmysle §
18a ods. 9 písm. a.) a b.) zákona o obecnom zriadení Uznesením číslo 161/2015.
Cieľom správy o kontrolnej činnosti je poskytnúť informáciu o vykonaných kontrolách v roku
2015, o činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2015 a oboznámiť poslancov obecného
zastupiteľstva s výsledkami kontrol.
Podané informácie som spracovala na základe materiálov, ktoré boli predložené poslancom
obecného zastupiteľstva v priebehu roka 2015 vzhľadom k tomu, že mi neboli zo strany
obecného úradu poskytnuté žiadne podklady. Ing. Ďurovičová, ako hlavná kontrolórka obce,
podávala Správy o vykonanej kontrole bezprostredne po jej uskutočnení Obecnému
zastupiteľstvu v Brehoch.
Za obdobie roka 2015 boli vykonané dve následné finančné kontroly:
1. Dňa 27.8.2015 bola vypracovaná Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly
v kontrolovanom subjekte Obecný úrad v Brehoch. Predmetom následnej finančnej kontroly
bolo: 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 č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri plnení príjmov a čerpaní
výdavkov rozpočtu v roku 2015.
2. Dňa 24.9.2015 bola vypracovaná Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly
v kontrolovanom subjekte Obecný úrad v Brehoch. Predmetom následnej finančnej kontroly
bolo: dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných predpisov a záväzných nariadení
obce v oblasti hospodárenia a nakladania s pohľadávkami a kontrola hospodárenia
a nakladania s pohľadávkami z platieb nájomného.
Kontrolný orgán na základe výsledkov kontroly v uvedených Správach o výsledku NFK
uložil Starostovi obce a Obecnému úradu Brehy povinnosť prijať konkrétne opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a osoby zodpovedné za nedostatky zistené
kontrolou a zároveň predložiť kontrolnému orgánu prijaté opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov. Nie je mi známe, či boli opatrenia zo strany Obecného úradu v Brehoch prijaté.

V Brehoch 25.2.2016

Mgr. Anna Lovecká, hlavná kontrolórka

