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NÁVRH NA UZNESENIE  
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce  Košecké Podhradie 

 
 

a/  schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na II. polrok 2020 podľa 

predloženého návrhu 

 

 

b/  poveruje hlavnú kontrolórku  vykonaním schválených kontrol v príslušnom období  

 

 

 

 

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA  
 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce  predkladá  obecného  zastupiteľstvu Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. Návrh bol v zákonnej lehote – t. j. 15 dní 

pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce.  

 

 

          



 

       NÁVRH   PLÁNU   KONTRÓLNEJ  ČINNOSTI 

hlavnej  kontrolórky  obce Košecké Podhradie  na  II.polrok 2020 

  

 

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1. písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z o obecnom zriadení v znení  

neskorších  zmien  a doplnkov   a  v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladám  návrh  plánu  kontrolnej činnosti  na II. polrok 

2020 s týmto zameraním: 

 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 a) Pravidelné, tematické kontroly 

 Dokončenie kontrol naplánovaných  na I. polrok 2020 , ktoré sa nedokončili z dôvodu pandémie 

koronavírusu: v rozsahu 

 Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019 

 kontrola  postupu pri predaji pozemkov schválených OZ v roku 2018 a 2019 

 kontrola  dodržiavania zákona o cestovných náhradách v podmienkach obce v   I. polroku 2019 

 

b) Ostatné kontroly: 

 Kontrola plnenenia uznesení obecného zastupitelstva a podanie správy o ich plnení na 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

 Vykonanie  kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb.  ak o túto požiada 

obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad 

 

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV 

 Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce  na rok 2021  

 Návrh plánu  kontrolnej činnosti na I.polrok 2021 

 Vypracovanie správ z vykonaných kontrol po ich ukončení 

 Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z.o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Zasadami podávania , 

preverovania a evidovania oznámení v zmysle zákona 54/2019 Z.z.(vnútorný predpis) 

 Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  

 

 Zmeny pri vykonávaní kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a 

množstva ziskných nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj 

dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať ďalšie kontroly. 

 

 

 

. 

V Košeckom Podhradí dňa: 29.05.2020 

 

  

                                                                                                       Ing. Marta Galbavá 

                                                                                                                          hlavná  kontrolórka  

                                                                                                       

 

Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  na II. polrok 2020  bol  zverejnený  na úradnej tabuli Obce Košecké 

Podhradie  a na webovej stránke obce  www.koseckepodhradie.ocu.sk najneskôr 15 dní pred 

rokovaním obecného zastupitelstva   

 

Vyvesené dňa: 29.05.2020 

Zvesené dňa :  15.06.2020 

http://www.koseckepodhradie.ocu.sk/

