
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok 2021 

Hlavný kontrolór podáva minimálne raz ročne správu o svojej činnosti v zmysle §18f odsek 1) 
písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Môj 
úväzok je 12,5%-ný (1/8), čomu zodpovedá počet a rozsah vykonaných kontrol.  

Pri svojej činnosti som sa riadil plánmi práce a úlohami kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení. Plán na 1. polrok 2021 bol schválený uznesením OZ č. 33/2020 dňa 
9. 12. 2020.  Plán na 2. polrok bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 8. 9. 2021 a schválený 
uznesením  č. 23/2021. 

V roku 2021 som vykonal tieto kontroly: 

 Po ukončení každého mesiaca počas celého roka 2021 som následne vykonal kontrolu 
všetkých účtovných operácií počas neho zaúčtovaných, vrátane kontroly náležitostí 
prvotných dokladov. Takto boli v roku 2021 skontrolované všetky prvotné doklady a 
účtovné operácie; 

 Komplexnú kontrolu plnenia rozpočtu za rok 2020 zameranú na dodržiavanie rozpočtovej 
disciplíny a hospodárnosť som vykonal v januári 2021. Na základe tejto kontroly som 
vypracoval Stanovisko (vzaté na vedomie OZ dňa 5. 2. 2021 uznesením č. 5/2021), ktoré 
poslanci zohľadnili pri schválení ročnej účtovnej uzávierky za rok 2020; 

 Po vypracovaní návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 som k tomuto návrhu 
vypracoval Stanovisko, ktoré poslanci vzali na vedomie (dňa 10. 3. 2021); 

 Priebežne po ukončení štvrťroka som preskúmal plnenie a čerpanie rozpočtu a podľa 
potreby som operatívne upozorňoval na prípadný nežiaduci vývoj; 

 Kontroly hospodárenia Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb pre 
dospelých Unín, n. o. „Barborka“, ako aj nakladania s prípadným majetkom obce, ktorý 
zariadenie užíva, príjmov, výdavkov a finančných operácií zariadenia (dva krát – za rok 
2020 a za 1. polrok 2021); 

 Kontrolu vedenia evidencie autodopravy na OcÚ; 
 Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom a majetkovými právami ZŠ, ako aj s majetkom, ktorý ZŠ užíva podľa 
osobitných predpisov, príjmov, výdavkov a finančných operácií ZŠ; 

 Kontrolu hospodárenia Školskej jedálne; 

Písomné správy z vykonaných kontrol boli priebežne prikladané do zložky finančnej komisie a 
sú k nahliadnutiu poslancom v obvyklej pracovnej dobe na OcÚ. Nezávisle od toho boli 
operatívne oboznámení s výsledkom kontroly zamestnanci obce zodpovední za príslušnú 
oblasť a podľa potreby i pán starosta. Konštatujem, že ak to bolo potrebné, boli včas prijímané 
primerané opatrenia. 

V priebehu roka 2021 dostala obec jedno podanie označené ako sťažnosť. Jeho obsah nebol 
sťažnosťou v zmysle §3 zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (obmedzenie alebo 
ohrozenie práv činnosťou, resp. nečinnosťou orgánov obce alebo obecného úradu, alebo iných 
štátnych či verejných orgánov).  

Týmto konštatujem, že všetky úlohy uvedené v mojich plánoch práce na rok 2021 a ostatné 
úlohy plynúce z §18d až 18f zákona o obecnom zriadení boli z mojej strany splnené. 

V Uníne 7. februára 2022 

Vypracoval a predkladá: Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce 

 


