
1 

 

Kontrolórka Obce Nižný Klátov       

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti  predkladá  hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f 
ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov -  

obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.  

V súlade s citovaným ustanovením zákona o obecnom zriadení  

p r e d k l a d á m  

obecnému zastupiteľstvu Obce Nižný Klátov  

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  

HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 1. POLROK 2021 

 

 

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov 

vyťahujúcich sa na ciele kontrolnej činnosti.   

 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v 1. polroku 2021 bude realizovaná 

v kontrolovanom subjekte, konkrétne:  v Obecnom úrade Nižný Klátov a v ZŠ Nižný Klátov. 

 

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 2. polrok 

2020 

 

Povinná 

osoba 

Obec 

CIEĽ Dodržiavanie  zákona o obecnom zriadení 

2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2020 

Povinná 

osoba 

Obec 

CIEĽ Dodržiavanie  zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. 
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3. Kontrola uplatňovania zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v úradnej agende obce   

 

 

Povinná 

osoba 

Obec 

CIEĽ Dodržiavanie zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

úradnej agende obce   

 

4. Kontrola dodržiavania povinnosti zverejňovania ZŠ  Nižný Klátov 

 

 

Povinná 

osoba 

ZŠ Nižný Klátov 

CIEĽ Dodržiavanie zákona č. 211/2000 . z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v z. n. p.   

5.  Kontrola personálnej agendy obce  

 

Povinná 

osoba 

Obec, obecný úrad  

CIEĽ Dodržiavanie  Zákonníka práce a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

prác vo verejnom záujme v z. n. p. 

6. Kontrola personálnej agendy  ZŠ 

 

Povinná 

osoba 

Základná škola 

CIEĽ Dodržiavanie  Zákonníka práce a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

prác vo verejnom záujme v z. n. p. 
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B)  Mimoriadne kontroly   v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb.  

      o obecnom zriadení v z. n. p. , ak o ne požiada OZ alebo starostka obce  

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

Vypracovanie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti 

Termín: podľa programu rokovania OZ 

D) Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

E) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Účasť na rokovaniach orgánov obce  

Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc a VZN 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 

27.11.2020.  

 

Nižný Klátov, 26.11.2020 

 

Spracovala: 

Ing. Oxana  Hospodárová, v. r.  

hlavná kontrolórka obce            


