
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 zákona o obecnom zriadení predkladám 

mestskému zastupiteľstvu Dudince správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.   

Kontrolná činnosť bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

a plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.  

Činnosť hlavného kontrolóra bola za predmetné obdobie zameraná na: 

 výkon kontrolnej činnosti 

 výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so 

zákonom o obecnom zriadení 

 

A. Výkon kontrolnej činnosti  

V roku 2018 bolo vykonaných 7 kontrol. Z toho jedna kontrola bola začatá v roku 2017 

a ukončená v januári 2018 (kontrola hospodárenia ZŠ s MŠ s pridelenými finančnými 

prostriedkami). V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva bola jedna kontrola zahrnutá 

v pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 presunutá na I. polrok 2019 (kontrola stavu 

daňových a nedaňových pohľadávok). 

Prehľad vykonaných kontrol v roku 2018:  

1. Kontrola hospodárenia ZŠ s MŠ s pridelenými finančnými prostriedkami.  

2. Kontrola vybavovania sťažností za predchádzajúci rok. 

3. Kontrola zákonnosti a vhodnosti nastavenia interných smerníc mesta. 

4. Kontrola stavu a vývoja dlhu k 30.6.2018.  

5. Kontrola plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2018 so zameraním na rozpočet výdavkov.  

6. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v príspevkovej organizácií 

Športový klub mesta Dudince za rok 2017.  

7. Kontrola vykonania inventarizácie.  

Pri vykonaných kontrolách boli preukázané kontrolné zistenie, ktoré boli bližšie špecifikované 

v správach z vykonaných kontrol. Z uvedených kontrol bola jedna uzavretá bez kontrolného 

zistenia a to kontrola plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2018.  

B. Výkon iných odborných činností 

 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení som v roku 2018 vypracoval 

a predložil odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2017 a odborné 

stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 - 2021. V roku 2018 bolo vypracované 

aj stanovisko k možnosti navýšenia úverového rámca o financie potrebné na ukončenie začatej 

rekonštrukcie.  

 

V Dudinciach dňa 2.1.2019                                                             ....................................... 

                                                                                                          Hlavný kontrolór mesta 


