OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ HLAVNÝ KONTROLÓR

Správa z vykonanej následnej kontroly - kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré k 31.12.2018

Hlavný kontrolór: Ing. Veronika Hoffmannová
Kontrolovaný subjekt: Obec Spišské Bystré
Predmet kontroly: kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
k 31.12.2018
Cieľ kontroly: Zistenie stavu plnenia uznesení za kontrolované obdobie 2018.
Kontrolované obdobie: 1.1.2018-31.12.2018
Miesto vykonania kontroly: Obec Spišské Bystré –obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: 3.5.2019
K vykonaniu následnej kontroly boli hlavnej kontrolórke obce predložené uznesenia za rok
2018.Uznesenia v uvedenom období boli riadne splnené.
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Spišské Bystré schváleného OZ Spišské Bystré uznesením č.2/2018 /12 z 12. decembra 2018
a v súlade s § 18d a 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným
zastupiteľstvom v roku 2018 sa plnia v ňom určených termínoch, či vyhodnotenia plnenia
uznesení vykonávané pracovníkmi Obecného úradu zodpovedajú skutočnosti.
Pri výkone kontroly kontrolórka obce vychádzala predovšetkým z nasledovných právnych
predpisov:
 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov a písomných dokumentov:

OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ HLAVNÝ KONTROLÓR

•

Uznesenia Obecného zastupiteľstva za rok 2018

Záverečné konštatovanie:

Kontrolou boli preverené dostupné podklady, ktoré boli predložené k dispozícii kontrolórke
obce. Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky v dodržiavaní
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, v zmysle § 22 zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vypracovaná správa.

Správa napísaná dňa 30.5.2019

Ing. Veronika Hoffmannová, v.r.
hlavná kontrolórka obce

