
Obec Turček 123, 038 48 

 

V ..Turčeku...... dňa ....23.6.2014....... 

 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 v obci Turček.  

 

V súlade s § 18  ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov – hlavný kontrolór „predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz 

ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti“ – predkladám obecnému zastupiteľstvu 

správu o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2014. 

Kontrolou vo verejnej správe sa rozumie činnosť orgánov, poverených zákonom. Táto 

kontrola je zameraná na hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami verejných 

investícií a na kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  

Pri kontrole vo verejnej správe sa kladie dôraz na výkon štátnej správy a úroveň 

rozhodovania. Kontrola znamená sústavné a kritické hodnotenie javov a procesov už 

uplynulých a existujúcich – tzn. následná kontrola.  

Cieľom kontroly je prispieť k dynamickej rovnováhe kontrolovaného systému verejnej 

správy.  

Zmyslom kontroly nie je obyčajná informácia, alebo postih, ale jej základným 

zmyslom je likvidácia a odstránenie nedostatkov, ktoré ovplyvňujú výsledky a tým prispieť 

k rozvoju systému verejnej správy.  

Kontrola má signalizovať odchýlky od noriem, porušenie zákonov, alebo nesplnené 

požiadavky hospodárnosti. Na základe týchto signálov je možné prijať korekčné opatrenia, 

a zabrániť tak opakovaniu nedostatkov, alebo aspoň zmierniť ich dôsledky.  



V oblasti samosprávy plní kontrolnú činnosť hlavný kontrolór obce, ktorý je zároveň aj 

zamestnancom obce. Kontroluje pokladničné operácie, účtovníctvo obce, ako aj nakladanie 

s majetkom obce.  

V súlade s vyššie uvedenými právnymi normami v prílohe podávam podrobný výpis 

činností spojených s kontrolnou činnosťou za prvý polrok 2014. Konkrétne správy 

z kontrolovaných skutočností sú riadne zverejnené na stránke obce Turček a sú voľne 

prístupné na:  

http://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/  

prípadne na:  

http://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/kontrolna-cinnost/  
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Príloha:  

Výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce Turček za prvý polrok 2014.  

Január 2014 

 9. 1. 2014 štvrtok. Následná finančná kontrola pokladničných výdavkov v súlade 

s plnením rozpočtu stanoveného na rok 2013 – Pokladničná kniha obce 2013. Podľa § 13 až 

25 Zákona č. 502/2001 Z. z. (ďalej len kontrola pokladničnej hotovosti a pod.); 

 13. 1. 2014 pondelok. Vyjadrenie HKO k vzdaniu sa mandátu poslanca OZ p. 

poslancom M. Bugárom. Pracovné zasadanie OZ;  

 20. 1. 2014 pondelok. Kontrola pokladničnej hotovosti – november a december 2013;  

 27. 1. 2014 pondelok. Výrub stromov medzi D. Turčekom a H. Turčekom;  

 30. 1. 2014 štvrtok. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014;  

 

Február 2014 

 3. 2. 2014 pondelok. Záverečný účet obce Turček; 

 6. 2. 2014 štvrtok. Odborné stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce; 

 10. 2. 2014 štvrtok. Pracovné plénum OZ; 

 17. 2. 2014 pondelok. Dokončenie odborného stanoviska HKO k Záverečnému účtu 

obce – porovnanie so správou nezávislého audítora; 

 21. 2. 2014 štvrtok. Príprava materiálov na riadne zasadanie OZ, plán kontrolnej 

činnosti, záverečný účet obce...; 

 24. 2. 2014 pondelok . Verejné zasadnutie OZ; 

 

Marec 2014 

 3. 3. pondelok. Pokladničná kniha január 2013 – dokončenie správy;  

 6. 3. štvrtok. Pokladničná kniha február 2013;  

 10. 3. pondelok. Pracovné stretnutie OZ; 

 17. 3. pondelok. Služby v obci – maloobchod, doktorka, pošta, pohostinstvo, predaj 

nábytku, cirkev, - zmluvy a faktúry (www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek);  

 20. 3. štvrtok. Zápisnice, uznesenia a podklady z rokovaní OZ;  

 

Apríl 2014 

 1. 4. pondelok. Uznesenia a zápisnice z celého roka 2013 – čo sa pre obec spravilo 

(ročný sumár);  

http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek


 3. 4. štvrtok. Uznesenia a zápisnice z celého roka 2014 – čo sa pre obec spravilo 

(ročný sumár);  

 7. 4. pondelok Uznesenia a zápisnice z rokov 2013- 2014 – čo sa pre obec spravilo 

(sumár);  

 10. 4. štvrtok. Uznesenia a zápisnice z roka 2013; 

 28. 4. pondelok. Pokladničná kniha marec 2014;  

 

Máj 2014 

 3. 5. sobota. Súkromná obhliadka obce Turček, diskusia s občanmi na tému 

spokojnosť a nespokojnosť s prácou vedenia obce; 

 5. 5. pondelok. Kontrola vyúčtovania dotácie, poukázanej Ministerstvom vnútra na 

podporu protidrogových aktivít v obci Turček;  

 12. 5. pondelok. Pracovné stretnutie OZ;  

 19. 5. pondelok. p. Gavorník – sumár prác vykonaných v obci za uplynulé mesiace;  

 20. 5. utorok. Pohreb p. M. Pittnera;  

 26. 5. pondelok. Pokladničná kniha apríl 2014;  

 29. 5. štvrtok. Kúpnopredajné zmluvy k pozemkom na rozšírenie cintorína v Hornom 

Turčeku.  

 

Jún 2014 

 9. 6. pondelok. Pokladničná kniha apríl 2014f, kontrola trate na Beh okolo priehrady;  

 10. 6. utorok. GPS zameranie trate „Beh okolo priehrady“;  

 16. 6. pondelok. Starostka mobil – kontrola faktúr, Pracovné stretnutie OZ; 

 19. 6. štvrtok. Propozície na „Beh okolo priehrady“; 

 23. 6. pondelok. Pracovné zasadanie OZ – príprava „Dňa obce“ – 28. 6. 2014; 

 26. 6. štvrtok. Značenie trate „Beh okolo priehrady“; 

 28. 6. sobota. Deň obce Turček – organizačné zabezpečenie „Behu okolo priehrady“;  

 30. 6. pondelok. Riadne zasadanie OZ;  

 

 


