
Návrh 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čata na II. polrok 2019 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov činnosť hlavného 

kontrolóra obce Santovka v II. polroku 2019 zameraná: 

 

A. Plánovaná kontrolná činnosť: 

1. Kontrola verejného obstarávania zákaziek s nízkymi  hodnotami v podmienkach ZpS – 

DD Čata  za rok 2018. 

2. Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám § 5a 

povinné zverejňovanie. 

B. Pravidelná kontrolná činnosť: 

1.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

C. Metodická kontrolná činnosť: 

1. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č, 357/2015 Z.z.  

o finančnej kontrole a vnútornom audite v roku 2018 výberovým spôsobom. 

D. Ostané úlohy: 

1. Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutia OZ. 

2.. Kontroly vykonávané na základe uznesení OZ. 

4. Kontroly vykonávané na základe vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých 

sa HK dozvedel pri výkone kontrolnej činnosti. 

5. Vypracovanie a predloženie stanovísk k návrhu rozpočtu obce. 

6. Plní ďalšie úlohy v zmysle osobitných zákonov  

7. Hlavný kontrolór zvyšuje svoju odbornosť v oblasti kontroly ďalším vzdelávaním 

a účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením 

hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami. 

  



Predkladá: 

Ing. Štefan Jurák 

hlavný kontrolór obce 

 

        Vyvesené: 11.06.2019 

V Čate 31.05.2019                Zvesené:  

 

 

Dôvodová správa: 

 

 V súlad s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) predkladám obecnému zastupiteľstvu 

návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 

 

Návrh na uznesenie: 

     Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2019 

 

A. Schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Čata na II. polrok 2019   

 

B. poveruje 

hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2019. 

 


