
 Informatívna  správa HK obce Ovčiarsko  o výsledku kontroly  
v súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

SPRÁVA    Z   KONTROLY   Obce Ovčiarsko
Označenie hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko

Meno a priezvisko HK, ktorý 
kontrolu vykonal

Ing. Elena Šuteková   

Označenie kontrolovaného subjektu Obec Ovčiarsko 

Cieľ kontroly Preverenie skutočností  v zmysle zadania -  Uznesenie OZ 
Ovčiarsko č. 95/2016, schválené  27. 12. 2016

Kontrolované obdobie V zmysle Uznesenia č. 95/2016

Miesto a čas vykonania kontroly Obec Ovčiarsko, Obecný úrad Ovčiarsko
07. 01. – 17. 01. 2017

Predmet kontroly, 
legislatívna úprava, 
informácia o predmete kontroly

Preverenie skutočností súvisiacich so ŽoNFP – číslo výzvy 
12/PRV/2015 – podopatrenie č. 7.4 aktivita č. 6 – 

a) termín podania ŽoNFP
b) úplnosť dokumentácie ŽoNFP

Podpis hlavného kontrolóra/ 
zamestnancov ÚHK

Na základe  zadania  v zmysle  uznesenia  č.  95/2016  som 
preverila skutočnosti, pričom výsledky sú nasledovné: 

a) termín podania ŽoNFP
 výzva 12/PRV/2015 – dátum uzavretia výzvy: 23. 03. 

2016 – v spisovej zložke je doložený dokument  z  PPA 
Bratislava s dátumom registrácie  v ITMS dňa 23.  03. 
2016  s priradením  Kódu  projektu:   074ZA120009, 
z čoho možno odvodiť, že  ŽoNFP bola na oprávnený 
orgán podaná v termíne určenom výzvou 

bez kontrolných zistení

b) úplnosť dokumentácie ŽoNFP
 vysloviť  verdikt  zo  strany  HK  obce  o úplnosti 

predkladanej  dokumentácie  z pohľadu  vecného 
preskúmania  odovzdanej  dokumentácie  by  som 
považovala za trúfalosť, keďže zamestnanci riadiacich 
orgánov  sú  na  preverovanie  tohto  druhu  špeciálne 
školení  a hlavne  majú  vždy  odborné  poradenstvo 
a servis u riadiacich orgánov, ktorí tvoria výzvu, avšak 
v nadväznosti  na moje skúsenosti  s poradenstvom pre 
ESF pri preverení dokumentácie boli priložené všetky 
prílohy v zmysle  výzvy  a okrem iného   vychádzajúc 
z preskúmanej  dokumentácie,  kde  sa  nenachádza 
žiaden  dokument,  ktorý  by  bol  výzvou  na  doloženie 
chýbajúcich  dokumentov  alebo  príloh,  ako  aj 
s poukazom  na  skutočnosť,  že  ŽoNFP  bola  riadne 
zaradené  do  ITMS  a projektu  bol  pridelený  Kód 
projektu,  je  možné  sa  domnievať,  že  ŽoNFP 
obsahovala všetky požadované údaje ako aj prílohy. 



 V dokumentácii  som  nenašla  žiaden  podnet  ani 
dokument  na  základe,  čoho  by  som  sa  mohla 
domnievať,  že  dokumentácia  nebola  kompletná  – 
Dokumentácia bola v celom rozsahu z PPA Bratislava 
vrátená dňa 15. 12. 2016, keďže výzva bola dňa 10. 10. 
2016 Oznámením zrušená

bez kontrolných zistení

 Chápem snahu poslancov nájsť dôvod na spochybnenie 
splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy 
a tým získať argument na podnet na vrátenia uhradenej 
čiastky,  ale  v tejto  veci  som  nenašla  žiaden  pádny 
argument

Zoznam dokumentov, ktoré boli 
predložené a ktoré tvorili základ 
dokumentácie  pre výkon kontroly:

- Uznesenie č. 95/2016
- Výzva  12/PRV/2015  –  1.  Aktualizácia  +  oznámenie 

o zrušení výzvy
- Spisový dokument ŽoNFP
- Potvrdenie o registrácii ŽoNFP
- Potvrdenie – doručenie balíka

Dátum vyhotovenia správy 17. 1. 2017

Správa bola prerokovaná a podpísaná 
zo strany zástupcu štatutárneho 
orgánu kontrolovaného subjektu: 

Bez námietok a pripomienok dňa 18. 1. 2017

Predložené na rokovanie OZ konaného dňa 13. 02. 2017

Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo  v Ovčiarsku

Berie na vedomie

1. Informatívnu  správa HK obce Ovčiarsko  o výsledku kontroly  v súlade s § 18f ods. 1 
písm.  d)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom zriadení   na  základe   uznesenia  OZ č. 
95/2016

V Ovčiarsku 10. 02. 2017 ........................................................
Ing. Elena Šuteková

               hlavná kontrolórka obce Ovčiarsko


