
Obec Turček 123, 038 48 

 

V ..Turčeku...... dňa ....16.3.2015....... 

 

Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 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 druhý 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 druhý polrok 2014 (od 23. 6. 2014 po 16. 3. 

2015). 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/  

 

V súčasnosti prebieha dlhodobá kontrola fakturačných údajov obce Turček (zložka 

archivovaná na OÚ: D-FA II. polrok 2014 – fakturačné údaje za druhý polrok 2014) a kontrola 

plnenia nájomných zmlúv v obci Turček. O zistených skutočnostiach bude Obecné 

zastupiteľstvo informované na najbližšom riadnom zasadnutí, ktoré sa predpokladá na jún 

2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V Turčeku dňa 16. 3. 2015                  _______________________________ 
         Mgr. Ondrej Veselovský  

  hlavný kontrolór obce Turček 

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


Príloha:  

Výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce Turček za druhý polrok 2014.  

 

Jún 2014 

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

priehrady;  

 10. 6. 2014 utorok. GPS zameranie trate „Beh okolo priehrady“;  

 16. 6. 2014 pondelok. Starostka mobil – kontrola faktúr, Pracovné stretnutie OZ; 

 19. 6. 2014 štvrtok. Propozície na „Beh okolo priehrady“; 

 23. 6. 2014 pondelok. Riadne zasadanie OZ – príprava „dňa obce“; 

 26. 6. 2014 štvrtok. Značenie trate „Beh okolo priehrady“; 

 28. 6. 2014 sobota. Deň obce Turček – organizačné vedenie „Behu okolo priehrady“;  

 

Júl 2014 

 22. 7. 2014 utorok. Mimoriadne zasadnutie OZ;   

 29. 7. 2014 utorok. Príjmy a výdavky pri organizácii „Dňa obce Turček“;  

 

August 2014 

 7. 8. 2014 štvrtok. Povodňová aktivita (osobná obhliadka) „Červená voda – Dolný 

Turček“;   

 12. 8. 2014 streda. Mimoriadne zasadanie OZ – úväzok starostky obce;  

 19. 8. 2014 utorok. Pokladničná kniha júl 2014; 

 26. 8. 2014 utorok. Príjmy a výdavky pri organizácii „Dňa obce Turček“ – 

dokončenie;  

 

September 2014 

 2. 9. 2014 utorok. Zmluvy a faktúry (www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek);  

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


 4. 9. 2014 štvrtok. Návšteva starostky obce plánované výdavky na detské ihrisko 

(www.preliezkovo.sk);  

 8. 9. 2014 pondelok. Pracovné stretnutie OZ. Výberové konanie (spomaľovače 

v Dolnom Turčeku); Informácie o doprave a pripomienky k úprave autobusového grafikonu;  

 16. 9. 2014 utorok. Pokladničná kniha august 2014;  

 19. 9. 2014 piatok. Správa o neúčasti na odbornej konferencii hlavných kontrolórov;  

 22. 9. 2014 pondelok. VZN č. 2/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce;  

 25. 9. 2014 štvrtok. D-FA I. polrok 2014 – fakturačné údaje za prvý polrok 2014;  

 29. 9. 2014 pondelok. D-FA I. polrok 2014 – fakturačné údaje za prvý polrok 2014;  

 

Október 2014 

 2. 10. 2014 štvrtok. D-FA I. polrok 2014 – fakturačné údaje za prvý polrok 2014;  

 6. 10. 2014 pondelok. Vybrané fakturačné údaje z prvého polroka 2014 – oprava 

nábytku pre dom kultúry (DK), internetová stránka http://www.nedroguj.sk/ , ozvučovacia 

technika;  

 9. 10. 2014 štvrtok. Vybrané fakturačné údaje z prvého polroka 2014 – oprava nábytku 

pre dom kultúry (DK), internetová stránka http://www.nedroguj.sk/ , ozvučovacia technika; 

 13. 10. 2014 pondelok. Pracovné stretnutie OZ;  

 20. 10. 2014 pondelok. D-FA I. polrok 2014 – fakturačné údaje za prvý polrok 2014; 

 23. 10. 2014 štvrtok. Pokladničná hotovosť september 2014;  

 27. 10. 2014 pondelok. Riadne zasadnutie OZ;  

 

November 2014 

 3. 11. 2014 pondelok. D-FA II. polrok 2014 – fakturačné údaje za druhý polrok 2014; 

 13. 11. 2014 štvrtok. D-FA II. polrok 2014 – fakturačné údaje za druhý polrok 2014; 

 24. 11. 2014 pondelok. D-FA II. polrok 2014 – fakturačné údaje za druhý polrok 2014; 

 27. 11. 2014 štvrtok. Zhodnotenie volebných výsledkov komunálnych volieb 2014;  

 

http://www.preliezkovo.sk/
http://www.nedroguj.sk/
http://www.nedroguj.sk/


December 2014 

 3. 12. 2014 pondelok. Kontrola uznesení – príprava na mimoriadne zasadnutie OZ, 

Mimoriadne zasadnutie OZ;  

 6. 12. 2014 sobota. Slávnostné zasadnutie nového OZ;  

 8. 12. 2014 pondelok. Pokladničná hotovosť október 2014;  

 11. 12. 2014 štvrtok. Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ 2014;  

 15. 12. 2014 pondelok. Správa o kontrole uznesení  k mimor. OZ 1. 12. 2014 do 

prílohy zápisnice;  

 18. 12. 2014 štvrtok. Pokladničná hotovosť november 2014; 

 29. 12. 2014 pondelok. Riadne zasadanie OZ;  

 

December 2014 

 3. 12. 2014 pondelok. Kontrola uznesení – príprava na mimoriadne zasadnutie OZ, 

Mimoriadne zasadnutie OZ;  

 6. 12. 2014 sobota. Slávnostné zasadnutie nového OZ;  

 8. 12. 2014 pondelok. Pokladničná hotovosť; 

 

Január 2015 

 8. 1. 2015 štvrtok. D-FA II. polrok 2014 – fakturačné údaje za druhý polrok 2014; 

 12. 1. 2015 pondelok – http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek porovnanie faktúr, 

sľub okrskovej volebnej komisie pred referendom, pracovné plénum OZ;   

 19. 1. 2015 http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek porovnanie faktúr; 

 26.1. Pokladničná hotovosť november, december 2014;  

 29. 1. 2014 štvrtok. D-FA II. polrok 2014 – fakturačné údaje za druhý polrok 2014;  

 

Február 2015 

 Inventarizácia a zaradenie majetku 2014, finančné výkazy za rok 2014;   

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


 2. 2. 2015 pondelok. http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek porovnanie faktúr, 

sľub okrskovej volebnej komisie pred referentom, pracovné plénum OZ;   

 5. 2. 2015 štvrtok. www.isamosprava.sk – štúdium aktualizovaných odborných 

informácií, Ing. Pavol Ivan – výkresová dokumentácia stavby „Chodník v Dolnom Turčeku“;  

 9. 2. 2015 pondelok. Pokladničná hotovosť január 2015;  

 12. 2. 2015 štvrtok. D-FA II. polrok 2014 – fakturačné údaje za druhý polrok 2014, 

profil verejného obstarávania obce Turček; 

 16. 2. 2015 pondelok. Pracovné sedenie OZ; 

 23. 2. 2015 pondelok. Kontrola a podpis zápisnice z výberového konania na priamy 

odpredaj pozemkov v katastri obce Turček, D-FA II. polrok 2014 – fakturačné údaje za druhý 

polrok 2014; 

 25. 2. 2015 streda. www.isamosprava.sk – štúdium aktualizovaných odborných 

informácií zo samosprávy; 

 

Marec 2015 

 2. 3. 2015 pondelok. Príprava správy pre OZ o kontrolnej činnosti za rok 2014 a plán 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2015;   

 5. 3. 2015 štvrtok. Kontrola plnenia nájomných zmlúv;  

 9. 3. 2015 pondelok. Anonymné udanie na prokuratúru (uznesenia OZ a spisový 

materiál k zasadnutiam OZ); Pracovné plénum OZ;  

 16. 3. 2015 pondelok. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2014, plán kontrolnej 

činnosti za 1. polrok 2015; Riadne zasadanie OZ;  

 

 

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

