
Správa hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2020 

 

Hlavný kontrolór obce vykonával v druhom polroku 2020 kontroly podľa schváleného plánu  

práce.  

Kontrola hospodárenia obce s nehnuteľným majetkom podiel na parcele  CKN číslo 697/3 

v k.ú. Banský Studenec. Vlastníkmi parcely sú fyzické osoby v podiele ½ a obec Banský 

Studenec v podiele ½ . Pozemok- druh pozemku trvalý trávny porast je čiastočne zarastený 

drevinami. Časť pozemku bola využívaná bez súhlasu obce v roku 2020 ako odstavná plocha 

pre osobné automobily.  Vzhľadom na zložité majetkoprávne vzťahy v lokalite odporúčam 

obci vyriešiť podielové vlastníctvo odkúpením, predajom, alebo zámenou podielu uvedenej 

parcely, prípadne aj ďalších parciel v lokalite.  

Kontrola čerpania účelovo poskytnutých finančných prostriedkov január 2020 – jún 2020 

Dotácia z UPSVAR v Banskej Štiavnici bola poskytnutá  vo výške 7 716,96 € na  refundáciu 

miezd zamestnancov celý príspevok bol použitý na mzdy a odvody príslušných 

zamestnancov.  

Zo ŠR na zabezpečenie stavebného úradu,  na REGOP (register osôb),  na register  adries bolo 

poskytnuté, na úhradu nákladov na zabezpečenie volieb, na cestnú dopravu  a pozemné 

komunikácie, na životné prostredie a na voľby boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 

3 374,99 €. Uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté na nákup kancelárskeho materiálu, 

úhradu miezd a odvodov. 

3000 € bolo účelovo poskytnuté na materiál a výstroj pre DHZO z ministerstva vnútra, 

príspevok bol použitý v súlade so zmluvou a riadne vyúčtovaný.  

Všetky uvedené  príspevky boli použité v súlade so zákonom a s ich účelom. 

V mesiacoch november a december sa zabezpečovala príprava stanoviska k úprave rozpočtu 

obce na rok 2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2021. Úprava rozpočtu bola spracovaná 

v zmysle platnej legislatívy. Úprava rozpočtu bola zverejnená na úradnej tabuli 24.11.2020 

a po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve schválená. 

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 bolo spracované na základe návrhu rozpočtu 

výdavkov na rok 2021, návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023. Návrh bol 

zverejnený v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na úradnej tabuli 

obce dňa 26.11.2019. Návrh viacročného rozpočtu Obce Banský Studenec na roky 2022 – 

2023 a návrh rozpočtu na rok 2021 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu Obce Banský Studenec  na 

rok 2021 bol schválený obecným uznesením: 

1,Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 

2, Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový viacročný rozpočet obce na roky 2022 

a 2023.  

3, Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu obce na roky 2022- 2023. 

 

  

 

Banský Studenec 31.1.2021                                                 RNDr. Pavel Bačík           


