
 

 

 

 

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

predpisov  predkladám 
 

Obecnému  zastupiteľstvu Obce Štiavnik 
  

NÁVRH   

plánu  kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020 
 

A. Kontroly v súlade s § 18 d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

  

1. Kontrola  plnenia    uznesení    Obecného    zastupiteľstva   Obce   Štiavnik   schválených v 

polroku 2019.  

2. Kontrola bankových operácií, účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú  správnosť 

dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole v znení neskorších zmien a doplnkov, kontrola bezhotovostných a 

hotovostných finančných operácií.  

3. Kontrola účtovných dokladov hlavnej knihy, ročných účtovných výkazov, za účelom overenia 

ročnej účtovnej závierky za rok 2019. 

 

 

B. Stanoviská  v súlade s  § 18 f zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení 

 

Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2019. 

Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.  

 

C. Ostatná kontrolná činnosť 

 

Kontroly vykonávané na základe  uznesení Obecného zastupiteľstva. 

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných  pri výkone činnosti. 

 

D.  Ostatné úlohy a činnosti 

 

✓ Aktívna účasť na zasadnutiach  obecného  zastupiteľstva. 

✓ Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti .  

✓ Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch 

a školeniach.   

✓ Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p. a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme 

podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. 

 

Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti, 

množstva agendy a časovej náročnosti. 

 

OZ poveruje hlavnú kontrolórku na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2020. 

 

Návrh  plánu kontrolnej činnosti  bol  zverejnený  dňa  29.11.2019  na úradnej tabuli obce Štiavnik  v 

súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z.  § 18 f ods. 1 písm. b/ . 

OZ schválilo Plán KČ na I. polrok 2020  uznesením č.          /2019    dňa  16.12.2019 
 

 

Vypracovala :  Bc. Jozefína  Šipková, hlavná kontrolórka 

Štiavnik, dňa  28. 11. 2019 

O B E C    Š T I A V N I K 
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 
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