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Naša značka:  17  /2021     Vybavuje: Ján Polák  V Limbachu, dňa 9.6.2022 
 
Vec:  Stanovisko k žiadostiam poslancov p. Farbulu a p. Lobikovej z rokovania OZ  a 

prijatého uznesenia zo dňa  7.3.2022          
 
 
    Dňa 7.3.2021 bolo na zasadnutí OZ pri bode 3. Vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 boli zo strany poslancov vznesené žiadosti 
o stanovisko hlavného kontrolóra k nasledovným bodom: 
 
1, Stanovisko hlavného kontrolóra k cenovej ponuke spoločnosti Quick s.r.o. ohľadom 
špecifikácie ceny za priame náklady v ich ponuke 
 
2, Stanovisko k vybaveniu dvoch žiadostí občana podľa zákona 211/2000 Z.z. 
 
3, Taktiež bolo prijaté uznesenie F/1/OZ/2022/7-3 ktorým OZ poveruje hlavného kontrolóra 
obce vykonať kontrolu vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2021. 
 
K bodu 1.:  
p. poslankyňa Lobíková doplnila mailom svoju požiadavku vznesenú na zastupiteľstve 
týkajúcu vyhodnotenia plnenia plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. 
Uvedené dokumenty zaslané mailom sa však týkajú roku 2019 a 2020. Z pozície mňa ako 
hlavného kontrolóra boli v rokoch 2019 a 2020 už vykonané kontroly uvedených 
dokumentov. Následne tieto skutočnosti boli preverované na PZ SR pod č. ORP -52-/ PE – 
PK – 2021 – Bo, kde som niekoľkokrát poskytoval súčinnosť s daným podaním. Taktiež som 
poskytoval súčinnosť pri preverovaní zo strany UVO pod.č.j. UVO:7657 -6000/ 2021 – OD/2. 
Nakoľko v daných prípadoch preverovania som nebol podávateľ, nebol som o výsledku 
daných konaní oboznámený.  
 
K bodu 2.:  
p. poslanec Farbula doplnil mailom pripomienky k bodu 3. vyhodnotenia plnenia plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021, kde v prílohe zaslal uvedené žiadosti. Po 
vykonaní opakovanej kontroly som zistil, že uvedené žiadosti sa v registratúre a ani v knihe 
došlej pošty nenachádzajú. 
 
K bodu 3. 
Uvedená kontrola prebieha a nie je ukončená. 
  
 

 
                Ján Polák   
Hlavný kontrolór obce Limbach 
 

 
 


