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OBEC BRUSNO – HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE  

 

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2020 

 

 

Hlavný kontrolór obce Brusno v súlade so zákonnými kompetenciami podľa 

ustanovenia § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a na základe plánu kontrolnej činnosti prijatým uznesením č. 7/2019 zo dňa 

11. 12. 2019 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov vykonal od 25. 05. 2020 

 

kontrolu prevodu vlastníctva majetku obce v roku 2019. 

 

 Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Brusno, kontrolované obdobie bolo od 

01. 01. 2019 do 31. 12. 2020. Oznámenie o začatí kontroly bolo kontrolovanému subjektu  

zaslané listom číslo R241/2020 zo dňa 22. 05. 2020. 

 

 Cieľom kontroly bolo zistiť, či kontrolovaná problematika bola v kontrolovanom 

období vykonávaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými 

predpismi. 

 

 Kontrolou v rámci predmetu kontroly bol preverovaný: 

- súlad prevodu vlastníctva majetku obce s platnou legislatívou, 

- dodržiavanie finančnej kontroly pri prevode vlastníctva majetku obce. 

 

V kontrolovanom období boli pri prevode vlastníctva majetku obce Brusno dodržané 

všetky legislatívne podmienky. 

 

Návrh odporúčaní a opatrení na nápravu zistených nedostatkov: 

 

- pri priamom predaji stanoviť všeobecnú hodnotu majetku v zmysle vyhlášky, ktorá nesmie 

byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršia ako šesť mesiacov, 

- hodnotu stanovenia všeobecnej hodnoty majetku zahrnúť do ceny predaja majetku, 

- pri predajoch v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) súčasne zohľadňovať ustanovenia zákona 

č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci. 
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Vzhľadom k tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky, z vykonanej kontroly bola 

vyhotovená v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 08. 06. 2020 

Správa z kontroly, následne bola dňa 08. 06. 2020 odovzdaná kontrolovanému subjektu, čím 

bola kontrola ukončená. 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z 

kontroly. 

 

  

....................................... 

Ing. Ivan Petrík, PhD. 

hlavný kontrolór obce 

V Brusne, 10. 06. 2020 


