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Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva 

Častá, dňa 6.02.2020 

 

 

  
Správa 

hlavného kontrolóra Obce Častá o vykonaných kontrolách 
v II. polroku 2019. 

 

 
Predkladateľ : 

Ing. Vladimír Medlen 
hlavný kontrolór 

 

 
     Materiál obsahuje :      
 1./  S p r á v u  o plnení povinností obce Častá                                            

o slobodnom prístupe k informáciám  v roku 
2018 - 2019 

2./  S p r á v u  o výsledku základnej finančnej 

kontroly inventarizácie za rok 2018. 

 

 

 
Spracovateľ: 
 

Ing. Vladimír Medlen 
hlavný kontrolór 

 
 
 

 

Návrh uznesenia:                            

 

Obecné zastupiteľstvo v Častej 

1. k o n š t a t u j e 
     ţe hlavný kontrolór obce predloţil na rokovanie    

zastupiteľstva  správy o vykonaných kontrolách 

v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2019 

a. S p r á v u  o plnení povinností obce Častá                                            

o slobodnom prístupe k informáciám  v roku 

2018 - 2019. 

b. S p r á v u  o výsledku základnej finančnej 

kontroly inventarizácie za rok 2018. 

 

 

2. b e r i e   n a  v e d o m i e  
a. a. S p r á v u  o plnení povinností obce Častá                                            

o slobodnom prístupe k informáciám  v roku 

2018 - 2019. 

b. S p r á v u  o výsledku základnej 

finančnej kontroly inventarizácie za rok 2018. 

 

.    
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Správa 

o výsledku základnej kontroly o plnení povinností obce Častá                                            

o slobodnom prístupe k informáciám  v roku 2018 - 2019. 

 

          Základná kontrola bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti miestneho 

kontrolóra na II polrok 2019, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva  č. 9-

V/ OZ/2019 zo dňa 19.09..2019. 

 

 Kontrolovaný subjekt:                           Obecný úrad Častá 

Zodpovedný vedúci zamestnanec:        Ing. Marcela Krchnáková 

Zodpovední zamestnanci                       Ing. Zuzana Polčicová              

      p. Henrieta Korčeková 

Termín začatia kontroly:                        01  september  2019 

Termín ukončenia kontroly:                   25.  november  2019 

 Kontrolu vykonal:                     Ing. Vladimír Medlen, hlavný  kontrolór 

Kontrolované obdobie:                          rok  2018 - 2019  

    

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva citovaného vyššie a v súlade s 

ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, 

vykonal hlavný kontrolór obce Častá kontrolu o plnení povinností obce Častá  o 

slobodnom prístupe k informáciám  v roku 2018 - 2019. 

 Údaje o hĺbke a rozsahu kontroly. 

Kontrola bola zameraná na plnenie úloh obce Častá určených zákonom č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení . 

Pri kontrole boli preverované nasledovné povinnosti a dokumenty: 

 povinné zverejňovanie informácií 

 zverejňovanie informácií spôsobom umoţňujúcim hromadný prístup 

 sprístupňovanie informácií na ţiadosť 

 vnútorné právne normy a smernice 
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A.  Údaje o kontrole povinne zverejňovaných informáciách. 

 

Povinne zverejňované informácie  podľa § 5 zákona: 

Obec ako povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie: 

 

a)   spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis              

organizačnej štruktúry,  

b) miesto, čas a spôsob, akým moţno získavať informácie; informácie o tom, kde   

moţno podať ţiadosť, návrh, podnet, sťaţnosť alebo iné podanie,  

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a moţnosti súdneho 

preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia poţiadaviek, 

ktoré musia byť splnené,  

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodrţiavať pri vybavovaní všetkých ţiadostí, 

návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodrţať,  

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých 

povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických 

osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,  

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a 

sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií. 

 

Zistený stav: 

Obec Častá má na svojej webovej stránke vytvorenú samostatnú stránku :                

Obec Častá  – Dokumenty - zverejňovanie informácií  – Povinné zverejňovanie 

informácií.                                                                                                                                

Na uvedenej stránke sú všetky zákonom stanovené povinné informácie 

zverejňované. V uvedených informáciách boli v priebehu kontroly aktualizované 

informácie o  zriadení  a činnosti Spoločného stavebného úradu v Budmericiach. 

 Obec povinne primerane zverejňuje informácie podľa § 5 odsek 2  

 a) termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva, zasadaní komisií a návrh programu 

ich rokovaní,  

b) zápisnice z verejných schôdzí,  

c) texty predloţených návrhov VZN,  

d) texty schválených VZN do troch dní po ich schválení,  

e) údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva                                                  

f) výpisy o hlasovaní poslancov po kaţdom rokovaní obecného zastupiteľstva okrem 

prípadov tajného hlasovania . 
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Zistený stav: 

Kontrolou bolo zistené, ţe obecný úrad Častá a výkonný orgán povinnej osoby 

plní všetky povinnosti v zverejňovaní povinne zverejňovaných informáciách na svojej 

internetovej stránke Obec Časté – Dokumenty - Zápisnice OZ. V uvedených 

dokumentoch  sú osobitne zverejnené: 

- Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

- Hlasovanie poslancov OZ Častá 

- Výpisy uznesení 

- Zvuková nahrávka  

 

Povinne zverejňované  informácie podľa § 5a zákona: 

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná 

osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s 

ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy7aa) vrátane neštátnych 

účelových fondov, alebo sa týka pouţívania týchto finančných prostriedkov, 

nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku 

alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona 

alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. 

Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba 

podľa § 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 výlučnú 

účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú 

účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne 

výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva 

uzatvorená v beţnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo 

činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii. 

 

Zistený stav: 

     Kontrolou bolo zistené, ţe obecný úrad Častá a výkonný orgán povinnej osoby 

plní všetky povinnosti v zverejňovaní povinne zverejňovaných informáciách na svojej 

internetovej stránke Obec Časté – Dokumenty - Zmluvy. V uvedených dokumentoch  

ku dňu kontroly je zverejnených celkom  167 zmlúv od termínu 3.01.2015. K tomuto 

termínu bola aktualizovaná nová webové stránka obce, V kontrole z roku 2015 bolo 

skonštatované, ţe obec povinnosť zverejňovať informácíe  podľa ustanovenia § 5a 

zákona  plní od doby platnosti novelizácie zákona , teda od 1.01.2011. 
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Povinne zverejňované informácie  podľa § 5b zákona 

Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v 

štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o vyhotovenej objednávke 

tovarov, sluţieb a prác 

1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,  

2. popis objednaného plnenia,  

3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, 

alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či 

je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej 

hodnoty,  

4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,  

5. dátum vyhotovenia objednávky,  

6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: 

6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa 

alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,  

6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby -

podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,  

6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,  

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: 

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,  

7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje, 

 

Výsledok kontroly: 

Kontrolou bolo zistené, ţe obecný úrad Častá a výkonný orgán povinnej osoby plní 

všetky povinnosti v zverejňovaní povinne zverejňovaných informáciách na svojej 

internetovej stránke. Na uvedenej stránke sú zverejňované informácie, umoţňujúce 

hromadný prístup a na internetovej stránke je označená na linke Obec Časta -

Zverejňovanie – Objednávky – Prijaté zmluvy – Verejné obstarávanie. 

 

 

B. Sprístupňovanie informácií na žiadosť.  

1.Kontrola administratívnej správy 

Ţiadosť o sprístupnenie informácií a podmienky, ktoré ţiadosť musí obsahovať 

ustanovuje §14 zákona o slobode informácií. Obec má v súlade so zákonom č. 

211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) vypracovanú, schválenú a zverejnenú „ Smernicu obce o zásadách 

poskytovania informácií podľa zákona o slobode informácii“, účinnú od 20. 05. 2015.. 
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Článok 4 smernice podrobne špecifikuje spôsob poskytovania informácii 
na žiadosť. Písomná žiadosť sa prijíma na podateľni obecného úradu. Žiadosť 
musí obsahovať predpísané náležitosti podľa zákona Po jej zaevidovaní 
podateľňa postúpi žiadosť na vybavenie konkrétnemu pracovníkovi úradu. Ak 
bola písomná žiadosť prijatá na inom pracovisku, je zamestnanec, ktorý žiadosť 
prijal, je povinný ju postúpiť na zaevidovanie podateľni. 

Článok 7 smernice určuje podmienky a povinnosti osobitne vedenej evidencie 

ţiadostí.  Kontrolou bolo zistené, ţe evidenciu všetkých prijatých ţiadostí o 

sprístupnenie informácií vedie podateľňa tak, aby poskytovala údaje potrebné na 

kontrolu vybavovania ţiadostí a údaje o najčastejšie vyţiadaných informáciách. 

Povinná osoba vedie evidenciu ţiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na 

kontrolu vybavovania ţiadostí a údaje o najčastejšie vyţiadaných informáciách.  

Evidencia obsahuje tieto údaje: 

a) dátum podania ţiadosti,  

b)   vyţiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,  

c)   výsledok vybavenia ţiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo  

postúpenie ţiadosti,  

d)   podanie opravného prostriedku. 

Spisy  sa po vybavení ukladajú  na podateľni v osobitne vedenej spisovej 

evidencii.. Spisy  obsahujú všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania ţiadosti. 

Všetky písomnosti sú označené číslom centrálnej evidencie v súlade s platným 

Registratúrnym poriadkom Obce Častá. 

Výsledok kontroly: 

Kontrolovaný subjekt vedie osobitnú evidenciu o žiadostiach v predpísanej forme. 

Inventarizácia evidencie a  vybavenia žiadostí za rok 2018 bola vykonaná 

a uzatvorená registratúrnym číslom23/2018 dňa 31.12.2018 

 

2. Vecná a procesná kontrola. 

V roku 2018 bolo podaných celkom 23 ţiadostí o sprístupnenie informácií,  z   

toho 12 podaní bolo evidovaných ţiadateľom pánom Jánom Dubovským. V roku  

2019  v termíne konania kontroly bolo podaných celkom 8 ţiadostí o sprístupnenie 

informácií 

Kontrola vybavenia ţiadostí  o poskytnutie informácií v roku 2018. 

1. Generálna prokuratúra SR – Ján Dubovský, postúpenie e-mailovej ţiadosti 

z GP vo veci platových pomerov na prednostu úradu na rok 2018 a výšky 

vyčlenených prostriedkov na funkciu prednostu v roku 2018. Prijaté 
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05.01.2018, odpoveď odoslaná 17.01.2018 poštou do vlastných rúk. 

Písomnosť ţiadateľ neprevzal. Nebol podaný opravný prostriedok. 

2. Okresný úrad Bratislava - Ján Dubovský, postúpenie e-mailovej ţiadosti z GP 

vo veci povolenia výstavby lokality 16/o, informácie o odstraňovaní 

nezrovnalostí ÚPD Bratislavského samosprávneho kraja a ÚPD obce Častá, 

vyjadrenie občanov k trasovaniu prekládky cesty, povoľovanie stavieb 

v rozpore s ÚPD, zaslanie kópie odpovedí z predchádzajúcich ţiadostí. 

Prijaté 15.01.2018, postúpené na Spoločný stavebný úrad v Modre. Odpoveď 

odoslaná 22. 01.2018 poštou do vlastných rúk. Odpoveď odoslal Spoločný 

stavebný úrad v Modre. Nebol podaný opravný prostriedok. 

3. Ján Dubovský, Častá, ţiadosť a urgencia iformácií v počte 5, doručených na 

obecný úrad 22.12.2017 e-mailovou poštou. Poţadované informácie 

v podstate obsahovo sa zhodujú s podaním v bode 1. Písomná odpoveď 

odoslaná 22.01.2018 poštou. Písomnosť bola ţiadateľom prevzatá 

23.01.2018. Ţiadateľ, pán Dubovský v podaní poţadoval doručenie odpovede 

iba na elektronickú adresu. Povinná osoba uvádza, ţe bude ţiadateľovi 

doručovať odpovede sprístupnenia informácií prostredníctvom Slovenskej 

pošty a. s., nakoľko doručenie sprístupnenej informácie ţiadateľovi 

elektronickou poštou nie je hodnoverne preukázateľným  dokladom  o prevzatí 

odpovede ţiadateľom. 

4.  Ministerstvo ţivotného prostredia SR - Ján Dubovský, postúpenie e-mailovej 

ţiadosti vo veci diskusie o ochrane vody. Poţadované informácie o zmene 

výstavby  a  etapizácie obecnej kanalizácie, rekonštrukcia daţďovej 

kanalizácie, zmena trasy kanalizácie a informácie o čerpaní finančných 

prostriedkov z Finančného mechanizmu Švajčiarskych fondov.  Prijaté 

02.02.2018, odpoveď odoslaná 14.02.2018 poštou do vlastných rúk. 

Písomnosť ţiadateľ neprevzal.  

5. Generálna prokuratúra SR – Ján Dubovský, postúpenie e-mailovej ţiadosti 

z GP vo veci vzniku lokalít 44/r a 45/r v ÚPD Častá a ÚPD Budmerice.. Prijaté 

16.02.2018, odpoveď odoslaná 28.02.2018 poštou do vlastných rúk. 

Písomnosť ţiadateľ neprevzal. Nebol podaný opravný prostriedok. 

6. Okresný úrad Pezinok - Ján Dubovský, postúpenie e-mailovej ţiadosti z GP vo 

veci povolenia výstavby oplotenia pozemkov v neidentifikovateľnom území. 

Prijaté 27.02.2018, postúpené na Spoločný stavebný úrad v Modre. Odpoveď 

odoslaná 09.03. 2018 poštou do vlastných rúk. Odpoveď nebola ţiadateľom 

prevzatá.  Nebol podaný opravný prostriedok 

7. Roman Petráš, Topoľčianska 25, Bratislava -  6iadosť o informáciu o povolení 

oplotenia pozemku 856/9 v kú Častá. Prijaté emailom 20.03.2018, odpoveď 

odoslaná 03.04.2018. Nebol podaný opravný prostriedok 

8. Soňa  Áčová, informácie k spracovaniu diplomovej práce. Prijaté 20.03.2018, 

odpoveď odoslaná 21.03.2018. 

9. Martin Gierlt, Opatovská 25/A, Bratislava – informácia  o vlastníctve pozemku. 

Prijaté  e-mailovou poštou 21.03.2018, odpoveď odoslaná  emailovou poštou 

22.03.2018. 
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10. Ján Dubovský, Častá, informácia o plate prednostu, infirmácia o moţnosti 

zrušenia funkcie prednostu, informácia o kontrole kúpaliska, informácia 

o budovaní kanalizácie, informácia o znečisťovaní podzemných vôd. Prijaté 

21.03.2018, Odpoveď odoslaná 04.04.2018 poštou do vlastných rúk. Odpoveď 

nebola ţiadateľom prevzatá.   

11. Roman Petráš, Topoľčianska 25, Bratislava -  ţiadosť o informáciu o povolení 

oplotenia pozemku 856/9 v kú Častá. Prijaté v podateľni písomne 23.03.2018, 

odpoveď odoslaná 06.04.2018. 

12.  Roman Petráš, Topoľčianska 25, Bratislava -  opätovná ţiadosť o informáciu 

o povolení oplotenia pozemku 856/9 v kú Častá. Prijaté v podateľni písomne 

04.04.2018, odpoveď odoslaná 16.04.2018. Nebol podaný opravný 

prostriedok. 

13. Ján Dubovský, Častá, opakovaná informácia o budovaní daţďovej 

kanalizácie, informácia o znečisťovaní podzemných vôd. Prijaté 20.04.2018, 

Odpoveď odoslaná 03.05.2018 poštou do vlastných rúk. Odpoveď nebola 

ţiadateľom prevzatá.   

14. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka , SR - Ján Dubovský, 

postúpenie e-mailovej ţiadosti vo veci dodatočného povoľovania stavieb na 

poľnohospodárskych pozemkoch, čierne stavby oplotení a podnikanie na 

nepovolených stavbách. Prijaté 23.04.2018, odpoveď odoslaná 04.05.2018 

poštou do vlastných rúk. Písomnosť ţiadateľ neprevzal. 

15. Ján Dubovský, Častá, - opakované ţiadosti o informácia budovania  daţďovej 

kanalizácie, informácia o znečisťovaní podzemných vôd. , potreba funkcie 

prednostu, poskytnutie informácie o svedeckých výpovediach hlavného 

kontrolóra vo veci poškodzovania majetku obce, Ţiadosť obsahovala 15 strán 

písaného obojstranového textu. Prijaté ţiadosti 25.04.2018, Odpoveď 

odoslaná 09.05.2018 poštou do vlastných rúk. Odpoveď nebola ţiadateľom 

prevzatá. 

16.  Eva Bánovcová, Bratislava – ţiadosť o informáciu o spôsobe odvádzania 

daţďových vôd v kú obce Častá. Prijaté e-mailovou poštou  02.05 .2018, 

odpoveď odoslaná e-mailom  02.05.2018. 

17. Roman Petráš, Topoľčianska 25, Bratislava -  ţiadosť o informáciu o povolení 

oplotenia pozemku rodinného domu 232/9 v kú Častá. Prijaté v podateľni 

písomne 22.06.2018, odpoveď odoslaná 03.07.2018. Nebol podaný opravný 

prostriedok. 

18. Roman Petráš, Topoľčianska 25, Bratislava -  ţiadosť o informáciu o povolení 

oplotenia pozemku rodinného domu 232/9 v kú Častá. Prijaté v podateľni 

písomne 04.07.2018, odpoveď odoslaná 13.07.2018. Stavba oplotenia 

v ochrannom pásme energetického diela pola povolená na základe výnimky 

z ochranného pásma. 

19. Eva Bílená, Moravany nad Váhom – ţiadosť o informácie  obstarávania 

stavieb s nízkou hodnotou. Prijaté v podateľni e-mailom 09.07.2018, odpoveď 

odoslaná e-mailom  19.07.2018. 
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20. Roman Petráš, Topoľčianska 25, Bratislava -  opätovná ţiadosť o informáciu 

o povolení oplotenia pozemku rodinného domu 232/9 v kú Častá. Prijaté 

v podateľni písomne 24.07.2018, odpoveď odoslaná 3.08.2018. Stavba 

oplotenia v ochrannom pásme energetického diela pola povolená na základe 

výnimky z ochranného pásma. 

21. Roman Petráš, Topoľčianska 25, Bratislava -  opätovná ţiadosť o informáciu 

o povolení oplotenia pozemku rodinného domu 232/9 v kú Častá. Prijaté 

v podateľni písomne 09.08.2018, odpoveď odoslaná 21.08.2018. Stavba 

oplotenia v ochrannom pásme energetického diela pola povolená na základe 

výnimky z ochranného pásma 

22. Ján Dubovský, Častá, informácia o funkčnosti emailovej pošty Prijaté 

17.08.2018, Odpoveď odoslaná 30.08.2018 poštou do vlastných rúk. Odpoveď 

nebola ţiadateľom prevzatá. 

23. Ján Dubovský, Častá, informácia o pouţití rezervného fondu, informácia 

o znečisťovaní podzemných vôd. Prijaté 11.09..2018, Odpoveď odoslaná 

21.09 .2018 poštou do vlastných rúk. Odpoveď nebola ţiadateľom prevzatá 

 

Kontrola  vybavenia ţiadostí o poskytnutie informácií v roku 2019 : 

24. Juraj Ilavský Hrubý Šúr– ţiadosť o poskytnutie informácií o obci Častá, 

podaná e-mailom 22.02.2019, vybavená e-mailom  22.02.2019. Nebol podaný 

opravný prostriedok. 

25. Juraj Ilavský Hrubý Šúr– ţiadosť o poskytnutie informácií platových pomeroch 

starostu obce Častá, podaná e-mailom 24.04.2019, vybavená e-mailom  

29.04.2019. Nebol podaný opravný prostriedok. 

26. Ján Dubovský, Častá, - postúpenie ţiadosti z BSK  otázky z ÚPD Častá vo 

veci plánovania ţeleznice do obce, obchvat, dopravný koridor, pripomienky 

k prerokovaniu ÚPD, procesné informácie k rokovaniu OZ, podanie 

17.05.2019, vybavená 30.05.2019. Nebol podaný opravný prostriedok. 

27. Ján Dubovský, Častá, - postúpenie ţiadosti z Okresného úradu Bratislava  , vo 

veci plánovania ţeleznice do obce, obchvat, dopravný koridor, pripomienky 

k prerokovaniu ÚPD, procesné informácie k rokovaniu OZ, podanie 

07.05.2019, vybavená 20.05.2019. Nebol podaný opravný prostriedok. 

28. Enteris, s.r.o. Bratislava , ţiadosť o poskytnutie informácií 

o spôsobe  verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou v obci Častá, 

podaná e-mailom 26.06.2019, vybavená e-mailom  27.06.2019. Nebol podaný 

opravný prostriedok. 

29. Jozef Lederleitner, Kiperská Častá, ţiadosť o zrušení trvalého pobytu dcéry, 

podaná 15.08.2019, vybavená 20.08.2019, odhlásená s matkou z trvalého 

pobytu na základe rozsudku. Nebol podaný opravný prostriedok. 

30. Advokátska kancelária Nagy & Zachveja, ţiadosť o poskytnutie kópie 

územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia pre stavbu so súpisným 
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číslom 784. podaná 19.08.2019, vybavená e-mailom  27.08.2019. Nebol 

podaný opravný prostriedok. 

31. Ján Dubovský, Častá, - ţiadosť v reţime infozákona vo veci stanoviska obce, 

k bezpečnostnej previerke, procesné informácie k rokovaniu OZ, podanie 

30.09.2019, vybavená 11.10.2019. Nebol podaný opravný prostriedok 

 

Kontrolou bolo zistené, ţe všetky ţiadosti ţiadateľov boli riadne prijaté 

miestom prijímania – podateľňou,  boli zaevidované a  bolo im pridelené podacie 

číslo podateľne. Evidenčne boli zaevidované aj podania doručené inou predpísanou 

formou, vo väčšine prípadov elektronickou poštou.     

Kontrolovaný subjekt vybavil všetky ţiadosti v termíne a kontrolovaný subjekt vo 

všetkých prípadoch odpovedal ţiadateľovi. Kontrolovaný subjekt vedie     evidenciu 

o ţiadostiach v predpísanej forme poštou. . Kontrolovaný subjekt vybavil všetky 

ţiadosti v termíne a vo všetkých prípadoch písomne  odpovedal ţiadateľovi. 

 V rámci ţiadostí o sprístupnenie informácií nebol procesne riešený ani jeden 

prípad oprávneného odvolania. V písomnej agende sa nachádzajú písomnosti, 

pomenované ţiadateľom ako odvolanie. Charakter písomnosti nespĺňa právne 

náleţitosti odvolania, nakoľko nebolo vydané rozhodnutie podľa správneho poriadku. 

        Ţiadateľ, pán Dubovský vo väčšine podaní poţadoval doručenie 

odpovede na elektronickú adresu. Povinná osoba uvádza, ţe bude ţiadateľovi 

doručovať odpovede sprístupnenia informácií prostredníctvom Slovenskej pošty a. s., 

nakoľko doručenie sprístupnenej informácie ţiadateľovi elektronickou poštou nie je 

hodnoverne preukázateľným  dokladom o prevzatí odpovede ţiadateľom. 

 

D   Záver:  

 

Vykonanou základnou kontrolou neboli v kontrolovanom subjekte zistené 

závaţné nedostatky. Podľa všeobecných pravidiel o kontrole, je z uskutočnenej 

kontroly vykonaný záznam a kontrolovanému subjektu sa neukladajú opatrenia. 
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S p r á v a 

o výsledku základnej finančnej kontroly inventarizácie za rok 2018. 

 

Základná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti 

miestneho kontrolóra na II polrok 2019, schváleného uznesením Obecného 

zastupiteľstva  č. 9-V/ OZ/2019 zo dňa 19.09..2019. 

 

 Kontrolovaný subjekt:                           Obecný úrad Častá 

Zodpovedný vedúci zamestnanec:        Ing. Marcela Krchnáková 

Zodpovední zamestnanci                       Ing. Zuzana Polčicová              

Termín začatia kontroly:                       01  október 2019 

Termín ukončenia kontroly:                  15. december  2019 

 Kontrolu vykonal:                     Ing. Vladimír Medlen, hlavný  kontrolór 

Kontrolované obdobie:                          rok  2018  

         

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva citovaného vyššie a v súlade s 

ustanovením § 18f zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, 

vykonal hlavný kontrolór obce Častá kontrolu inventarizácie za rok 2018.  

  

A.  Predmet kontroly:         

 Kontrola dodrţiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v procese inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.   

 

B. Cieľ kontroly:   

Cieľom kontroly bolo zistiť, či: 

a.)  bola inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 

riadnej účtovnej závierky vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov  (ďalej aj ako „zákon o účtovníctve“),  
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b.)  sú inventúrne súpisy spracované v súlade s §30 ods. 2 zákona o účtovníctve, a či 

je inventarizačný zápis spracovaný v súlade s §30 ods. 3 zákona o účtovníctve,  

Kontrola sa zamerala na overenie súladu dokumentácie z vykonanej inventarizácie, 

ich obsahu a náleţitostí so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými 

predpismi kontrolovanej osoby. Cieľom kontroly bolo zistiť, ako sa v kontrolovanom 

subjekte  dodrţiavajú predovšetkým ustanovenia zákona o účtovníctve. 

 

C. Právny stav  

Inventarizácia je kontrolou vecnej správnosti účtovníctva, kde sa overuje, či 

stav majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá 

skutočnosti.  Z hľadiska zostavovania účtovnej závierky je inventarizácia základným 

prvkom účtovných, t.j. uzávierkových činností, ktorou sa zabezpečuje 

preukázateľnosť vedenia účtovníctva. Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo 

nespĺňa jednu zo základných poţiadaviek stanovených v § 8 ods. 4 zákona o 

účtovníctve, t.j. nie je vedené preukazným spôsobom. 

Účtovná jednotka je v zmysle § 8 ods.1 zákona o účtovníctve povinná viesť 

účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 

trvalosť účtovných záznamov. Povinnosť vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a 

rozdielu majetku a záväzkov je daná a upravená v §6 ods. 3 zákona o účtovníctve.  

Spôsob,  akým má byť inventarizácia vykonaná upravuje § 29 a § 30 vyššie 

uvedeného zákona.  Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

sa zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný 

stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri 

tých druhoch majetku, pri ktorých nemoţno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný 

stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to moţné, pouţíva sa kombinácia fyzickej a 

dokladovej inventúry 

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva 

(§ 8 ods. 4). Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje:  

 a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo,  

fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,                                                                                                                       

b.) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia 

inventúry,                                                                                                                                    

c)  stav majetku s uvedením jednotiek mnoţstva a ceny podľa § 25,                                                      

d)  miesto uloţenia majetku,                                                                                                        

e)  meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo 

zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,                                                                                  

f)  zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25, g) zoznam skutočného stavu 

rozdielu majetku a záväzkov,                                                                                                                   

h)  odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku 
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ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely 

úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti 

známe osobám, ktoré vykonali inventúru, i) meno, priezvisko a podpisový záznam 

osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov,                                                                                                             

j)  poznámky.  

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa 

porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve 

a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.  

Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť 

účtovníctva a ktorý musí obsahovať                                                                                    

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, 

fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,                                                                                                                        

b.) výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a 

rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,                                                               

c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 

26 a 27,                                                                                                                                    

d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za 

vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke. 

Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemoţno vykonať ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, moţno vykonávať v priebehu posledných 

troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho 

účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob môţe účtovná jednotka vykonávať 

kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného 

majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry 

upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej 

inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho 

účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto 

účtovného obdobia.  

Inventarizačný rozdiel môţe mať dvojaký charakter, a to                                                         

a) manko, ak zistený skutočný stav je niţší ako stav v účtovníctve a ak ho nemoţno 

preukázať účtovným záznamom; pri peňaţných prostriedkoch a ceninách sa 

označuje ako schodok,                                                                                    b) 

prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemoţno 

preukázať účtovným záznamom. (6) Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia podľa § 

26 a 27 sa neposudzujú ako inventarizačné rozdiely 

Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa 

inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 
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D. Výsledok kontroly:  

 Ku kontrole boli predloţené  doklady:  

1. Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie,                                                                      

2. Opatrenia na zabezpečenie inventarizácie majetku k 31.12.2018 – vydané 

starostom obce,                                                                                                                             

3. Inventúrne súpisy majetku,                                                                                                        

4. Inventarizačný zápis,                                                                                                                         

5. Účtovný výkaz Súvaha obce Častá k 31.12.2018.  

 

Kontrolou zistené skutočnosti:  

 K. bodu 1.) 

Účtovná jednotka má vydanú Metodickú smernicu pre vedenie účtovníctva obce 

Častá, platnú s účinnosťou od 1.03.2009, doplnenú doplnkom, platnej s účinnosťou 

od 1.03.2015. Predmetná smernica v článku 11  ustanovuje opatrenia na vykonanie 

inventarizácie.  

Účtovná jednotka by mala mať pre inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu  

majetku a záväzkov spracovanú aktualizovanú samostatnú smernicu, ktorá 

podrobnejšie upraví a doplní ustanovenia zákona o účtovníctve a upraví spôsob 

vykonania inventarizácie v účtovnej jednotke, 

- príkaz vedúceho účtovnej jednotky k vykonaniu inventarizácie,                                                       

- harmonogram vykonania inventarizácie,                                                                                          

- stanovenie inventarizačných komisií.                                                                                           

- zoznam pracovísk obecného úradu,  ktoré podliehajú vykonávaniu inventarizácie 

 Smernica musí  obsahovať najmä:                                                                                

- legislatívnu úpravu inventarizácie a vymedzenie pojmov ako inventarizácia, 

inventúra, hmotne zodpovedné osoby a pod.,                                                                      

- podrobné vymedzenie predmetu inventarizácie na podmienky účtovnej jednotky,                      

- spôsob vykonávania inventarizácie,                                                                                              

- stanovenie jednotlivých etáp inventarizácie,                                                                                 

- zásady vykonávania inventarizácie,                                                                                                  

- spôsob vysporiadania a zúčtovania inventarizačných rozdielov,                                                   

- vymedzenie dokumentácie preukazujúcej vykonanie inventarizácie, príp. vzory      

dokumentov,                                                                                                                                      

- oprávnenia a povinnosti osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie.  

Proces inventarizácie definovať ako dve fázy                                                                               

a.  zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  – 

inventúra, ktorej dokladovým výsledkom inventúrny súpis,  
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     b.  následné porovnanie zisteného skutočného stavu so stavom účtovným  – 

inventúra, ktorej dokladovým výsledkom inventarizačný zápis 

 

K bodu 2.) 

Starosta obce Častá vydal „Nariadenie  na zabezpečenie inventarizácie 

majetku k 31.12.2018“.  dňa 15.12.2018. Termín neskoršieho  nariadenia bol 

spôsobený z dôvodu nástupu novozvoleného starostu po uskutočnených 

komunálnych voľbách v roku 2018. Kontrolou bolo zistené, ţe predchádzajúca 

starostka nevydala príkaz na vykonanie inventarizácie v dostatočnom časovom 

termíne tak, aby bolo jej vykonanie reálne zabezpečené  do konca účtovného roku.  

Do budúcna odporúčam  názov „Opatrenia...“ zmeniť na názov „Príkaz...“) Uvedené 

Opatrenie... obsahuje organizačné zabezpečenie inventarizačných prác majetku 

obce Častá, stanovenie inventarizačnej komisie a harmonogram postupu prác pri 

zabezpečení inventarizácie majetku obce za rok 2018.   

 

K bodu 3.) 

Hlavný kontrolór sa v rámci kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a 

rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky (ďalej len 

inventarizácia) zameral na overenie súladu dokumentácie z vykonanej inventarizácie, 

ich obsahu a náleţitostí so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými 

predpismi kontrolovaného subjektu.  

Hlavný kontrolór  pri výkone kontroly skontroloval, či účtovná jednotka Obec Častá 

vykonala inventarizáciu v súlade s vyššie citovaným ustanovením zákona 

o účtovníctve a to podrobnou kontrolou inventúrnych súpisov a inventúrnych zápisov. 

Kontrola bola vykonaná v nasledovných zloţkách inventarizácie: 

 Inventúrny súpis odpisovaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého 

hmotného majetku, 

 Inventúrny súpis – 042 obstaranie dlhodobého majetku, 

 Inventúrny súpis neodpisovaného DHM, 

 Inventúrny súpis peňazí v hotovosti, šekov a cenín, 

 Inventúrny súpis pohľadávok, 

 Inventúrny súpis záväzky, 

 Inventúrny súpis – zúčtovanie transferov z rozpočtu obce a RO, 

 Inventúrny súpis skutočného stavu vlastného imania, 

 Inventúrny súpis – dlhodobé záväzky 

 Inventúrny súpis- bankové úvery, 

 Inventúrny súpis zostatkov na účtoch v bankách, 
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 Inventúrny súpis účet č.428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov, 

 Inventúrny výkaz nedoplatkov za komunálny odpad za roky 2005 aţ 2018  

Pri inventúrnom súpise odpisovaného dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku kontrolou bolo zistené: 

1. Pri inventarizácii budov a pozemkov väčšinou nebola vykonaná dokladová 

inventúra, ktoré by jednoznačne identifikovala a preukázala vlastníctvo obce  

(uvedenie LV , parc. čísla) napr. zloţka  Trieda 021 stavby -  dlhodobý hmotný 

majetok a pozemky. 

 

2. V niektorých inventúrnych súpisoch  nie je uvedený termín začatia a ukončenia 

inventúry. 

 

3. Inventúrny súpis musí podľa § 30 ods. 2 písmeno c) zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve obsahovať aj stav majetku s uvedením jednotiek mnoţstva a ceny. 

Teda nie iba sumár hodnôt podľa jednotlivých skupín majetku, tak ako to je 

uvedené napr. v zloţke Hasičská zbrojnica, Zdravotné stredisko a pod.  Pokiaľ 

je bliţšia špecifikácia uvedená v prílohách inventúrneho súpisu, treba to na 

tomto súpise jednoznačne uviesť ako príloha č.1, príloha č.2 ...príloha č. x.  

 

4. V inventúrnych súpisoch sa cena podľa účtovného stavu často uvádza v stĺpci 

„zostatková cena“ . Správne sa cena má evidovať v stĺpci „účtovná cena podľa 

§ 25 zákona o účtovníctve“ . Viď. zloţka č. 13. 

 

5. Inventúrny súpis musí podľa § 30 ods. 2 písmeno d) zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve obsahovať aj miesto uloţenia majetku. V niektorých prípadoch sa 

uvádza nesprávne, napr. kompresor pre DHZ – Polčicová Zuzana  alebo nie je 

uvedené jeho miesto uloţenia (krovinorez, motorová píla, hasiace prístroje 

a pod.) 

 

6.  Inventarizačný zápis musí podľa § 30 ods. 3 písmeno d) zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve obsahovať aj meno priezvisko a podpisový záznam osoby 

alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke. 

V prípade čiastkových inventarizačných zápisov sú to osoby, ktoré vykonali 

príslušnú čiastkovú inventarizáciu. Inventarizačný zápis nemusí obsahovať údaj 

o osobách zodpovedných za zistenie skutočného stavu (tento údaj musí 

obsahovať inventúrny súpis). . 

 

7. Inventúrny súpis v zloţke č.18, účet 03190 pozemky je vyjadrený len jednou 

sumárnou hodnotou – pozemky vo vlastníctve obce a nie tak ako má byť , 

podľa jednotlivých poloţiek 
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8. U nedoplatkoch za komunálny odpad, ktorý je celkom 4 013,83 €  doporučujem 

overiť a usporiadať nevymoţiteľné pohľadávky.  

 

Pri porovnávaní výsledkov inventarizácie a účtovného výkazu Súvaha k 

31.12.2018 hlavný kontrolór zistil, ţe účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu 

rozdielu majetku a záväzkov. (Zákon o účtovníctve v § 4 ods. a) a b) definuje majetok 

a záväzky. Rozdiel majetku a záväzkov – nepriamo vyplýva zo súvahy – vlastné 

imanie – účty: 415 – Oceňovacie rozdiely, 421 – Rezervný fond (PO), 428 – 

Nevysporiadaný  výsledok hospodárenia minulých rokov.)  

 

E.  Záver:  

Hlavný kontrolór  na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku odporúča: 

 1. V súlade s právnou úpravou inventarizovať aj rozdiel majetku a záväzkov obce. 

 2. V súlade s právnou úpravou zabezpečiť, aby inventúrne súpisy obsahovali 

povinné náleţitosti. 

 3. V súlade s právnou úpravou zabezpečiť, aby inventarizačný zápis obsahoval   

povinné náleţitosti.  

  

Správa bola s kontrolovaným subjektom prerokovaná, pričom boli 

kontrolovaným subjektom prijaté opatrenia na usporiadanie zisteného nálezu pri 

výkone inventarizácie účtovného obdobia  k termínu 31.12.2019.  

 

 

 

 


