
Hlavný kontrolór Obce Podhorany 

 

 

S P R Á V A  o výsledku kontrol v zmysle 

zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. Zákona o finančnej kontrole a audite. 

 

 

Kontroly boli vykonané v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 

Podhorany na II. polrok 2017, schváleného Obecným zastupiteľstvom Obce Podhorany dňa 

16.06.2017 podľa pravidiel a v súlade so zákonom NR SR č. 357/2015 Z. z. Zákon o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

1. Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Podhorany. 

 

Účel kontroly: Kontrola plnenia schváleného rozpočtu obce za I. polrok 2017, plnenie príjmovej 

časti rozpočtu. 

 

Kontrolné zistenia: Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

2. Kontrolovaný subjekt: Základná škola Podhorany, Sokolníky 8, 951 46  Podhorany.  

 

Začiatok kontroly: 21.07.2017 

 

Účel kontroly: zistenie efektívnosti a hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov   

Základnej školy Podhorany v oblasti odmeňovania. 

 

Kontrolované obdobie: 01.01.2016 do 31.12.2016 a 01.01.2017 do 30.06.2017 

 

Termín vypracovania správy: 02.08.2017 

 

Termín prerokovania správy o výsledku kontroly: 03.08.2017 

 

Kontrolné zistenia a záver kontroly: Nedostatky, ktoré sa zistili pri kontrole boli k 31.12.2017 

odstránené. 

 

3. Kontrolovaný subjekt: Materská škola Podhorany, Sokolníky č. 215. 
 
Účel kontroly: zistenie efektívnosti a hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov   

Materskej školy Podhorany v oblasti odmeňovania. 
 
Kontrolné zistenia: Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 
 

4. Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Podhorany. 

 

Účel kontroly: kontrola hospodárnosti s finančnými prostriedkami a majetkom obce so 

zameraním na dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri obstarávaní zákaziek podľa § 
117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
 

Kontrolné zistenia a odporúčania: Zákon neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal 

všeobecne verejný obstarávateľ – obec aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Obec 



by mala však postupovať tak, aby prioritne zohľadnila najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti 

vynaložených finančných prostriedkov. Preto by som odporúčala špecifikovať pravidlá, ktoré 

bude obec uplatňovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou vo svojich interných predpisoch. 

 

 

 

 

 

V Podhoranoch 16.02.2018 
 
  
 
 
 
 
 
 
        ......................................................... 
         Ing. Apolónia Bedeová 
 


