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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 2. 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 2. 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 1. polrok 

2021 

 

Povinná 

osoba 

Obec, obecný úrad 

CIEĽ Dodržiavanie  zákona o obecnom zriadení  a zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 

2. Kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami  so zameraním 

na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich využitia za obdobie 

od 1.1. do 30.6.2021 

Povinná 

osoba 

Obec, obecný úrad 
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CIEĽ Dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samospráve v z. n. p. a zákona č. 357/1015 Z. z. o finančnej 

kontrole v z. n. p. 

3. Kontrola dodržiavania povinnosti zverejňovania povinných 

dokumentov  

Povinná 

osoba 

Obec, obecný úrad 

CIEĽ Dodržiavanie zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v. z. p.,   

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.  

a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente) 

 

4.  Kontrola výberu správnych poplatkov obce  v r. 2020 

 

Povinná 

osoba 

Obec, obecný úrad  

CIEĽ Dodržiavanie  zákona č. 145/1994 Z. z. o správnych poplatkoch v z. 

n. p. 

5. Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

 

Povinná 

osoba 

Obec, Základná škola 

CIEĽ Dodržiavanie  zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole v z. n. p. 

6. Kontrola overovania základnou finančnou kontrolou  vybraných 

právnych úkonov Obcou Nižný Klátov 

Povinná 

osoba 

Obec, obecný úrad 
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CIEĽ Dodržiavanie  zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole v z. n. p. 

 

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 správ o výsledkoch kontrolnej činnosti 

Termín: podľa programu rokovania OZ 

D) Stanoviská a iná činnosť : 

1. Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Nižný Klátov na roky 2022 - 2024 

2. Spolupráca  a metodická pomoc pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných 

predpisov, VZN obce 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

E) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Účasť na rokovaniach orgánov obce  

 

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané 

poradie jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od 

kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstvá zistených nedostatkov a z toho 

vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa 

vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. 

 

 

 

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

21.05.2021.  

 

Nižný Klátov, 21. 05.2021 

 

Spracovala: 

Ing. Oxana  Hospodárová, v. r.  

hlavná kontrolórka obce            


