Správa hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva o kontrolnej činnosti za mesiace
júl, august a september 2021.

Vo svojej kontrolnej činnosti som sa riadil plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce schváleným obecným zastupiteľstvom v Dobrej Nive na rok 2021. V mesiaci júl som
uskutočnil kontrolu použitia finančných prostriedkov obce v organizáciách , ktorým boli
poskytnuté z rozpočtu obce na základe žiadosti organizácie v zmysle VZN č.1/2020
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Organizácie, ktoré čerpali 50 % dotácie podali aj
vyúčtovanie, ostatné podajú len v termíne v decembri 2021, nakoľko v prvom polroku
dotáciu nečerpali. O celkovom čerpaní dotácií budem informovať v termíne po skončení
kontroly za celý rok 2021.
V mesiaci august som uskutočnil kontrolu vedenia účtovnej agendy obecného úradu
a hospodárenia obce za I. polrok 2021. Kontroloval som vedenie pokladničnej knihy,
náležitosti príjmových a výdavkových dokladov, náležitosti došlých a odoslaných faktúr,
dodržiavanie rozpočtu obce a tiež som uskutočnil inventarizáciu pokladní. Kontrolu
účtovných dokladov som potvrdil podpisom na každý pokladničný doklad, došlú a odoslanú
faktúru. Tiež som uskutočnil kontrolu pohľadávok obci ku dňu 30. 9.2021 a ich vymáhanie
resp. zasielanie upomienok pri oneskorenej platbe. Výška pohľadávok k uvedenému dátumu
bola približne rovnaká ako v porovnateľnom období minulého roku. V prípade jedného
dlžníka došlo k jeho úmrtiu, prípad rieši obecný úrad vo svojej kompetencii. Pri kontrole som
nezistil porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a ani vnútorných smerníc.
V mesiaci september som kontroloval novozaloženú firmu Obecné služby Dobrá Niva s.r.o.,
ktorej jediným vlastníkom je obec Dobrá Niva. Kontroloval som spôsob založenia
a registrácie firmy, pracovnoprávne záležitosti a dodržiavanie predpisov v oblasti
bezpečnosti práce. Pri kontrole v uvedenom období som nezistil porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných smerníc obce. V mesiaci september som podal
podnet na okresnú prokuratúru Zvolen na preskúmanie uznesenia č. 73/2021 a jeho súladu
so zákonom a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive. Okrem
uvedených kontrol som sa zúčastňoval zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva a
rokovania obecného zastupiteľstva.

V Dobrej Nive 20.10.2021

------------------------------------------------Vladimír Kliment
hlavný kontrolór obce

