
S p r á v a 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seniakovce 

za 2. polrok 2021 

V súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18f, 

odst. 1 písm. e predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Seniakovciach 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seniakovce za 2.polrok 2021 

Činnosť hlavného kontrolóra obce bola v súlade s 5% pracovným úväzkom a na to schváleným 

plánom kontrolnej činnosti na rok 2021 a v nadväznosti na § 18d zák. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov zameraná na: 

 kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom 

obce, 

 kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií, 

 kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 

obce, 

 kontrolu čerpania rozpočtu obce po stránke príjmov aj výdavkov, 

 iné úlohy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. pre hlavného kontrolóra obce, 

 kontrola evidovania a riešenia sťažnosti. 

Stručný súhrn činnosti hlavného kontrolóra: 

 Bola vykonaná kontrola čerpania rozpočtu. 

 Boli odstránené chyby spôsobené zlým zaúčtovaním na rozpočtových položkách 

 Priebežne bolo výberovým spôsobom kontrolované vedenie účtovnej evidencie jednak 

z hľadiska už spomínaných požiadaviek zák. o účtovníctve ako aj požiadaviek čerpanie 

výdavkov z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Na základe 

poznatkov z kontroly je možné konštatovať, že vedenie účtovnej evidencie je na 

požadovanej úrovni, zodpovedá štandardom, ktoré sú kladené na jej vedenie. Má 

dostatočnú vypovedaciu schopnosť a dáva potrebný prehľad o čerpaní rozpočtu 

a o stave majetku a záväzkov obce. 

 Počas 2.polroka boli kontrolu zistené nedostatky, ktoré si vyžadujú prijímanie opatrení: 

- dňa 11.12.2020 bola na zasadnutí OZ v diskusii prediskutovávaná adresa sídla 

občianskeho združenia Seniakovce – Nové centrum, v ktorej starosta vyzval predsedu 

tohto združenia o zjednanie nápravy a zmeny sídla občianskeho združenia. Nakoľko 

predseda OZ vo svojom vyjadrení tvrdil, že pri zriadení adresy sídla OZ nebol porušený 

žiaden právny predpis, obecný úrad  dal vypracovať právnu analýzu v danej veci Judr. 

Michalovi Kizákovi.  Na základe tejto právnej analýzy zo dňa 2.3.2021došlo zo strany 

občianskeho združenia Seniakovce – Nové centrum, o.z k porušeniu ustanovenia § 3 

ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. To znamená, že obec Seniakovce ako vlastník 

nehnuteľnosti , ktorá sa nachádza na adrese Seniakovce 31,08203 Lemešany, je podľa 

ustanovenia § 123 zákona č.40/1964 Zb. okrem iného oprávnená predmetnú 

nehnuteľnosť mať v držbe, užívať ju a nakladať s ňou a zároveň má podľa ustanovenia 

§ 126 zákona č.40/1964 Zb. právo na ochranu voči každému, kto do tohto vlastníckeho 

práva zasahuje. Občianske združenie Seniakovce – Nové centrum, o.z neoprávnene 

zasiahlo do vlastníckeho práva obce čím porušilo ustanovenie § 3 ods.1 zákona č. 



40/1964 Zb. keďže nemá k predmetnej nehnuteľnosti vlastnícke a ani žiadne iné právo 

, napr. právo nájmu, ktoré by ju oprávňovalo užívať túto nehnuteľnosť v tom zmysle, že 

ju použije ako svoje sídlo. Na základe tejto právnej analýzy a prekontrolovaní registra 

občianskych združení, či nedošlo k zmene adresy sídla občianskeho združenia 

navrhujem obci Seniakovce vyzvať predsedu občianskeho združenia Seniakovce – 

Nové centrum, o.z k tomu, aby v čo najkratšej dobe zjednalo nápravu. Ak by nedošlo 

k zjednaniu nápravy navrhujem obci Seniakovce postupovať v zmysle ďalších 

odporúčaní  právnej analýzy. Právna analýza je súčasťou Správy kontrolnej činnosti za 

2.polrok 2021. 
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         Ing. Ján Dančišin 

         hlavný kontrolór  

 


