Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov predkladám
správu o kontrolnej činnosti za rok 2012.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe vypracovaného plánu kontrolnej činnosti na rok
2012 . V roku 2012 bolo vykonaných 14 kontrol, z ktorých boli vypracované záznamy:
1. 5 x kontrola čerpania finančných prostriedkov uhrádzaných v hotovosti, pokladničných
dokladov a dodržiavania rozpočtovej klasifikácie za vybraté mesiace. Doklady sú
zakladané chronologicky a obsahujú predpísané údaje. Na dokladoch je vyznačená
predbežná finančná kontrola.
2. 3 x kontrola úhrad vykonávaných cez banku Dexia a VÚB, dodržanie rozpočtovej
klasifikácie a úplnosť zakladaných dokladov.
3. Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých Futbalovému oddielu Slovan
Dolná Mariková v roku 2011. FO boli poskytnuté finančné príspevky vo výške 4 420,- €.
Finančné prostriedky boli použité na odmeny rozhodcom, pohonné hmoty, cestovné
náhrady, údržbu športovej výbavy a služby rozhodcov a asistentov.
4. Kontrola evidencie a platenia dane z nehnuteľností za rok 2011. Celková čiastka
neuhradených daní činila ku dňu kontroly 534,- €, z toho 206,48 € za daňovníkov, ktorí
zomreli. Neplatičom boli zaslané výzvy na úhradu dane.
5. Kontrola evidencie a platenia poplatkov za TKR k 30. 6. 2012. Ku dňu kontroly nemalo
uhradený poplatok 42 domácností, z toho 5 domácností nemalo uhradený poplatok aj za
predchádzajúci rok. Dlžníkom boli zaslané výzvy na úhradu s upozornením na možnosť
odpojenia TKR.
6. Kontrola evidencie DZV a PHM na AVIU za 1. polrok 2012. Podľa evidencie bolo
najazdených 1 586 km a spotreba PHM – 248,65 l.
7. Kontrola evidencie DZV a PHM na traktor za obdobie 1. - 7. 2012. Podľa evidencie bolo
najazdených 349,70 km a spotreba PHM za uvedené obdobie bola 2 516,08 l.
Z vykonaných kontrol boli vypracované záznamy o kontrole, ktoré boli prerokované so
zamestnancami obce, zástupcom FO a starostom obce.
Vzhľadom k tomu, že neboli zistené závažné porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov ani interných predpisov, nebolo potrebné vypracovať žiadny protokol o výsledku
kontroly. Nedostatky vecného charakteru boli odstraňované priebežne.
Obecným zastupiteľstvom nebolo v danom období uložené vykonanie žiadnej mimoriadnej
kontroly.
V Dolnej Marikovej, 3. 2. 2013

Ing. Gachová Jana
hlavná kontrolórka obce

