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Dôvodovú správu

Hlavný kontrolór Obce Benice
V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Benice

Správu
o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019
Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti za
I. polrok 2019
- Kontrola pokladne Obecného úradu za obdobie 01.10.2018 – 31.12.2018
Kontrolovaný subjekt:
Obecný úrad Benice
Vedúci kontrolovaného subjektu: Ing. Milan Remšík, starosta obce
Kontrola vykonaná:
Obecný úrad Benice , 08.02.2019
Kontrola vykonaná na základe:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Kontrolované obdobie:

rok 2018 / mesiac október - december

Predmetom kontroly bolo: Kontrola na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami,
materiálnymi hodnotami a majetkom obce. Dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve a dodržiavanie príslušných
záväzných právnych a interných predpisov
Výsledok kontroly: Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov.
Opatrenia: (v prípade, ak boli zistené nedostatky ) – uviesť počet opatrení žiadne
- Kontrola hospodárenia s fin. prostriedkami Obecného úradu za obdobie 01.10.2018 –
31.12.2018
Kontrolovaný subjekt:
Obecný úrad Benice
Vedúci kontrolovaného subjektu: Emília Remšíková, účtovníčka
Kontrola vykonaná:
Obecný úrad Benice ,08.02.2019
Kontrola vykonaná na základe:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Kontrolované obdobie:

rok 2018 / mesiace október - december

Predmetom kontroly bolo: Kontrola na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami,
materiálnymi hodnotami a majetkom obce. Dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve a dodržiavanie príslušných
záväzných právnych a interných predpisov
Výsledok kontroly: Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov.
Opatrenia: (v prípade, ak boli zistené nedostatky ) – uviesť počet opatrení žiadne

- Kontrola vyberania a vymáhania miestnych daní a poplatkov za rok 2018
Kontrolovaný subjekt:
Obecný úrad
Vedúci kontrolovaného subjektu: Ing. Milan Remšík, starosta obce
Kontrola vykonaná:
Obecný úrad Benice , 08.02.2019
Kontrola vykonaná na základe:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Kontrolované obdobie:

rok 2018 / mesiac - december

Predmetom kontroly bolo: Kontrola v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 01/2012 a VZN
č. 02/2012 obce Benice.
Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nasledovné nedoplatky: DzN 600,93 €, daň za
psa 15 € a komunálny odpad 831,05 €. Nedoplatky odporúčam vymáhať v zmysle zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Opatrenia: (v prípade, ak boli zistené nedostatky ) – uviesť počet opatrení žiadne
Kontrola čerpania dotácie z rozpočtu obce
Kontrolovaný subjekt:
Centrum environmentálnej výchovy Turiec
Vedúci kontrolovaného subjektu: Mgr. Martin Kondek, predseda OZ
Kontrola vykonaná:
Obecný úrad Benice , 04.01.2019
Kontrola vykonaná na základe:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Kontrolované obdobie:

marec - december 2018

Predmet kontroly bolo: Kontrola na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Dodržiavanie zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráva v z. n. p. VZN obce
č. 1/2013 a dodržiavanie príslušných záväzných právnych a interných predpisov
Výsledok kontroly: Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov.
Opatrenia: (v prípade, ak boli zistené nedostatky ) – uviesť počet opatrení žiadne

V Beniciach, dňa 12.04.2019
Spracovala: Janka Jesenská, HK obce

