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Hlavný kontrolór Obce Benice
V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Benice
Správu
o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012
Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti za I. a II.
polrok 2012
- Kontrola pokladne Obecného úradu za obdobie 01.07.2012 – 30.09.2012
Kontrolovaný subjekt:
Obecný úrad Benice
Vedúci kontrolovaného subjektu: Ing. Milan Remšík, starosta obce

Kontrola vykonaná:
Obecný úrad Benice , 12.10.2012
Kontrola vykonaná na základe:
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
Kontrolované obdobie:
rok 2012/ mesiace júl - september
Predmetom kontroly bolo: Kontrola v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a zákona
č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Výsledok kontroly: Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov.
Opatrenia: (v prípade, ak boli zistené nedostatky ) – uviesť počet opatrení žiadne
- Kontrola hospodárenia s fin. prostriedkami Obecného úradu za obdobie 01.07.2012 –
30.09.2012
Kontrolovaný subjekt:
Obecný úrad Benice
Vedúci kontrolovaného subjektu: Emília Remšíková, účtovníčka
Kontrola vykonaná:
Obecný úrad Benice , 12.10.2012
Kontrola vykonaná na základe:
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
Kontrolované obdobie:
rok 2012/ mesiace júl – september
Predmetom kontroly bolo: Kontrola v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a zákona č.
431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Výsledok kontroly: Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov.
Opatrenia: (v prípade, ak boli zistené nedostatky ) – uviesť počet opatrení žiadne
- Kontrola hospodárenia ŠJ pri ZŠ Benice za obdobie 01. 01. 2012 – 31. 10. 2012
Kontrolovaný subjekt:
Školská jedáleň
Vedúci kontrolovaného subjektu: Helena Škvarková, vedúca ŠJ
Kontrola vykonaná:
Školská jedáleň pri ZŠ , 15.11.2012
Kontrola vykonaná na základe:
Plán kontrolnej činnosti na rok 2012
Kontrolované obdobie:
rok 2012 / mesiace január - október
Predmetom kontroly bolo: Kontrola v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a zákona č.
431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Výsledok kontroly:
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov.
Opatrenia: (v prípade, ak boli zistené nedostatky ) – uviesť počet opatrení žiadne
- Kontrola hospodárenia s fin. prostriedkami ZŠ za obdobie 01.01.2012 – 31.10.2012
Kontrolovaný subjekt:
Základná škola Benice
Vedúci kontrolovaného subjektu: Emília Remšíková, účtovníčka
Kontrola vykonaná:
Základná škola Benice , 18.10.2012
Kontrola vykonaná na základe:
Plán kontrolnej činnosti na rok 2012
Kontrolované obdobie:
rok 2012/ mesiace január – október

Predmetom kontroly bolo: Kontrola v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p., zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a zákona č. 431/2002 Zb.
o účtovníctve v z.n.p..
Výsledok kontroly: Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov.
Opatrenia: (v prípade, ak boli zistené nedostatky ) – uviesť počet opatrení žiadne

V Beniciach, dňa 23.11.2012
Spracovala: Janka Jesenská, HK obce

