Ročná správa o činnosti kontrolóra obce Hažlín
za rok 2020
I. Kontrolná činnosť
Pri výkone kontroly som postupoval podľa ustanovení § 20 až 27 zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (citované
ustanovenia obsahujú základné pravidlá kontroly) a Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Hažlín.
V roku 2020 som vykonal nasledujúce kontroly:
1) Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Hažlín so zameraním na
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
Kontrolu som začal vykonávať dňa 20.11.2018 a ukončil dňu 26.03.2019. Kontrolné
zistenia a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov sú uvedené v Správe č. 1/2020.
2) Kontrola vybavovania sťažností a petícií so zameraním na kontrolu plnenie povinností
obce a súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými
prostriedkami a nakladaní s majetkom obce.
Kontrolné zistenia a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov sú uvedené v Správe
č. 2/2020.
3) Kontrola výdavkov na objekte Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre
seniorov v obci Hažlín.
Kontrola neukončená, vzhľadom na značnú rozsiahlosť predmetu kontroly. V kontrole sa
pokračuje. Predpoklad jej ukončenia je 31. marec 2021

II. Plány kontrolnej činnosti
Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov som predkladal miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov
návrh plánu kontrolnej činnosti.
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Hažlín na obdobie 1. polroka
2020 som predložil na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hažlín konaného 14.
decembra 2019. Plán kontrolnej činnosti bol schválený uznesením zastupiteľstva č.
10/7/1/2019 zo dňa 14. decembra 2019.
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Hažlín na obdobie 2. polroka
2020 som predložil na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hažlín konaného dňa 26.
júna 2020. Plán kontrolnej činnosti bol schválený uznesením zastupiteľstva č. 10/9/2020.

III. Spracovanie odborných stanovísk
1) Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Hažlín za rok 2019
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) na 9.
zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. júna 2020 som predložil Odborné
stanovisko kontrolóra obce Hažlín k Záverečnému účtu obce Hažlín za rok 2019, v ktorom
som Obecnému zastupiteľstva obce Hažlín odporučil uzatvoriť prerokovanie Záverečného
účtu obce Hažlín za rok 2019 výrokom „celoročné hospodárenia sa schvaľuje bez výhrad“.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4.1/9/2020 odborné stanovisko zobralo na vedomie a
následne záverečný účet obce za rok 2019 schválilo.

2) Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zariadení v znení neskorších predpisov som na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce
Hažlín konaného dňa 12 decembra 2020 predložil Odborné stanovisko kontrolóra obce k
návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a2023.
Na základe týchto skutočnosti som odporučil Predložený návrh rozpočtu na roky 2021
– 2023 som odporučil zobrať na vedomie a rozpočet obce na rok 20219 schváliť.
Obecné zastupiteľstvo odborné stanovisko zobralo na vedomie uznesením č. 9/12/2020 a
návrh rozpočtu schválilo.
3) Stanovisko kontrolóra k navýšeniu úveru
Z dôvodu potreby financovania prestavby objektu starej školy na zariadenie pre
seniorov, bol predložený zámer na čerpanie návratného finančného zdroja-úveru. Zámer som
posudzoval z hľadiska dopadu jeho čerpania na celkovú zadlženosť obce. S prijatím
úverových zdrojov som súhlasil v maximálnej výške 180 000,- €.
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín uznesením č. 9/8/2020 zo dňa 02. apríla 2020
schválilo navýšenie Municipálneho úveru Univerzál v sume 180 000,- €.

IV. Predkladanie správy o výsledkoch kontroly na rokovanie miestneho
zastupiteľstva
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov som z každej ukončenej kontroly vypracoval osobitnú
správu o výsledkoch kontroly, ktoré som predkladal na zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hažlín, a to:
1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac január až mesiac jún
2020 bola predložená na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hažlín konaného dňa
26.júna 2020 (uznesenie č. 9/9/2020).
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac júl až mesiac december
2020 bola predložená na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hažlín, ktoré sa
konalo dňa 12. decembra 2020, ako ústna informácia, nakoľko kontrola nie je ukončená.

V. Účasť na rokovaniach zastupiteľstva
Podľa ustanovenie § 18f ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov „Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach
komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.“ Z uvedeného vyplýva, že je zákonnou
povinnosťou kontrolóra zúčastniť sa na zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.
V roku 2020 sa uskutočnilo spolu päť zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hažlín (8.
až 12. zasadnutie). Zúčastnil som sa štyroch zasadnutí. Nezúčastnil som na rokovaní 8. zasadnutia
konaného dňa 02.04.2020 (štátom určený zákaz vychádzania).
Miestna rada nie je zriadená.

VI. Iné činnosti
1) Metodická pomoc a odborné usmernenie
Metodickú pomoc a odborné usmernenie som poskytol:

a) pri spracovaní zmluvy o spolufinancovaní nákladov na výstavbu podzemného kanála
na odvod odpadových a povrchových vôd (vlastník pozemku p. Monika Chovancová),
b) pri prevode nehnuteľného majetku – pozemkov vo vlastníctve obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, obchodnou súťažou a priamym predajom a
c) pri zámere prenechania hnuteľného a nehnuteľného majetku obce (školská kuchyňa
a školská jedáleň) do nájmu.
2) Spolupráca pri spracovaní návrhov novej internej legislatívy a všeobecne záväzných
nariadení
Pripomienkoval som návrhy nových všeobecne záväzných nariadení obce pred ich
prerokovaním a schválením zastupiteľstvom, a to predovšetkým :
a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o poskytovaní finančného príspevku na
prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom sociálnych
služieb
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Hažlín č. 4/2020 o podmienkach poskytovania
príspevku na stravovanie dôchodcov a o dovoze stravy do domácnosti
3) Vzdelávanie

Samo štúdium zákonov a vyhlášok a získavanie informácií z oblasti legislatívy, ktorá
sa týka samosprávy na portáloch www.isamospráva.sk, www.slov-leg.sk, www.jaspi.sk a
www.epi.sk a iných.
4) Porady, stretnutia a iné
Zúčastňoval som sa porád a stretnutí s dodávateľom stavby Zariadenie pre seniorov
v obci, projektantom stavby a stavebným dozorom na stavbe.
V Košiciach dňa 02.02.2020

Ing. Pavol Hanušin v. r.
kontrolór obce

