Správa o činnosti za rok 2019

Na rokovanie obecného zastupiteľstva predkladá: Vladimír Matfiak, kontrolór obce.
Podľa zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu
najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.

Rok 2019 bol v samospráve prvým rokom terajšieho volebného obdobia ako starostu
tak aj poslancov. Z toho dôvodu bolo potrebné zosúladiť činnosť kontrolóra s požiadavkami
obecného zastupiteľstva a starostom obce.
Som zamestnancom obce na pracovný úväzok 10%. T. j. pri priemernom počte 20
pracovných dní v mesiaci mám úväzok 2 dni. Po celý rok som sa snažil byť prítomný priamo
na obecnom úrade vo Vydrníku v čase a rozsahu odpovedajúcemu môjmu pracovnému
úväzku.
Pravidelne som sa zúčastňoval zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zúčastnil som sa aj
na odbornom seminári v Poprade organizovaným Regionálnym vzdelávacím centrom na tému
Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a ich kontrola. Okrem tohto seminára som sa zúčastnil
aj iných účtovníckych školení v rámci môjho hlavného zamestnania ako ekonóma v Centre
sociálnych služieb Kežmarok.
Na rokovania obecného zastupiteľstva som predkladal pravidelné správy
k jednotlivým kontrolovaným oblastiam. Systém mojej práce bol taký, že každú správu som
najskôr predložil na obecný úrad na prípadné pripomienkovanie. Až potom som správy
posielal poslancom ešte pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Predložil som tiež
stanovisko k záverečnému účtu obce Vydrník za rok 2018. Podieľal som sa na vypracovaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní dotácii a internej smernice obce
o nahlasovaní protispoločenskej činnosti. Tiež som vypracoval stanovisko k petícii proti
výstavbe rodinného domu pána Kroščena ml. a materiál ohľadom možnosti založenia
sociálneho podniku v obci.
Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení hlavných zákonov
týkajúcich sa samosprávy a to Zákona o obecnom zriadení, Zákona o majetku obce, Zákona
o finančnej kontrole, Zákona o účtovníctve, Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalších.
Pri kontrolách som nezistil žiadne nedostatky v účtovníctve obce ani porušenie
finančnej disciplíny. Všetky účtovné pohyby sú riadne zdokladované. Doklady obsahujú
preukázateľne obsah účtovného záznamu a účtovnú operáciu. Bola dodržaná vecná a číselná
správnosť na došlých faktúrach a ich úhrady. Pri kontrole všetkých bankových výpisov
hlavného účtu v tomto roku som nezistil žiadne podozrivé transakcie. Pri kontrole
pokladničnej hotovosti tiež neboli zistené žiadne rozdiely.
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