Správa o činnosti HK za II. polrok 2021
V zmysle § 15f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť obecnému
zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti .
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce , činnosť obecného úradu a orgány
samosprávy
V období za druhý polrok 2021 boli skontrolované účtovné doklady za II. polrok roku 2021.
Pri účtovaní sa dodržiava zákon o účtovníctve. Obec účtuje v súlade s rozpočtovými
pravidlami a dodržiava klasifikáciu príjmov a výdavkov. Všetky finančné operácie sú overené
predbežnou finančnou kontrolou a následnou finančnou kontrolou so zameraním na
dodržiavanie hospodárenia, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami.
V pokladničnej knihe sú všetky výdavkové a príjmové doklady riadne zaevidované, výdavky
boli použité na drobné nákupy, ako kancelárske potreby , drobné opravy, cestovné, čistiace
a hygienické potreby a iné. Príjmová časť pokladnice tvoria hlavne z výberu dane
z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatky za komunálny odpad, poplatky za overenie podpisu,
poplatky za služby( napr. vyhlasovanie v miestnom rozhlase, overenie podpisov)
Všetky úlohy z jednotlivých uznesení boli splnené v stanovených termínoch. Bola prevedená
kontrola dochádzky poslancov na zasadnutiach, ktorá následne slúži ako podklad k výplatám
odmeny poslancom a členom komisii.
Všetky faktúry sú zaevidované v knihe došlých a odoslaných faktúr.
Príjmovú a výdavkovú časť tvoria výkazy odovzdané a odsúhlasené Daňovým úradom
v Martine po spracovaní uzávierky za rok 2021.
Nedoplatky na DZN a KO
Za rok 2021
Daň z pozemkov
19,16 €
Poplatok KO
1027,00 €
Daň zo stavieb
321,35 €
Daň za psa
70,00 €
Zostatky na účtoch k 30.06.2021
BU Ocú
SF Ocú
Termínovaný vklad Jednota

BÚ MŠ
SÚ MŠ
Pokladňa Ocú
Pokladňa MŠ
Účet kanalizácie

Spracované: V Háji 10.04.2022
Vyhotovila: Rišiaňová Katarína

172 367,02 €
9 003,68 € ( v tom - depozit mzdy za 12/2021)
290,04 €

330,28 €
47,00 €
570,83 €
0,00 €
5,07 €

