
OBECNÝ ÚRAD  MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN,  908 71, MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN, 803    

          Por.č.mat.:52/2020/HK 

 

Návrh  pl á n u     kontrolnej    činnosti na  II. polrok   2020 

schválený uznesením OZ č. ................/2020 dňa ...............2020 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej 

kontrolórky  zameraná na výkon činností: 

 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ: 

 

1. Kontrola hospodárenia Obecného podniku Moravský Svätý Ján, s. r. o. (§ 18 d) odst. 

2c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.) 

 

2. Kontrola vystavovania a zasielania výkazov obce v nadväznosti na mzdovú/personálnu 

agendu. 
Cieľ kontroly: 

 na aké účely je štatistické zisťovanie potrebné, 

 na základe akých ustanovení zákona a vyhlášky ( § 2 zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike), 

 aké povinnosti zo štatistického zisťovania plynú, 

 archivácia mzdovej a personálnej agendy obce, 

 plnenie týchto zákonných povinností obce vyplývajúcich pre mzdovú a personálnu  agendu; 

 

3. Tematické a mimoriadne kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva, na 

základe požiadavky starostu a z vlastného podnetu (§ 18 f ods. 1 písm. h) zákona o 

obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.). 

 

B. PRAVIDELNÉ ČINNOSTI: 

 

1. Kontrola náležitostí a vypracovanie odborného stanoviska k  návrhu rozpočtu na roky 

2021  (Povinnosť vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f,1/c) 

2. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. 

 
 

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky 

a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku  na výkon 

kontroly v obci. 

 
 V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, § 18f ods. 1 písm. b) 

„Hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí 

byť najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.“ 

Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti možno predložiť písomne na Obecný úrad   príp. 

elektronicky: Mgr. Iveta Balejčiková,  , email:   hlavnakontrolorka@gmail.com    v   termíne  do  

15.6. 2020.     

Zverejnené na úradnej tabuli od  ......................... 2020 do   ............................. 2020 
SPRACOVALA  A PREDKLADÁ 4.6.2020: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 
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