
 

 

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších   predkladám   
 

Obecnému  zastupiteľstvu Obce Štiavnik 
  

NÁVRH   

plánu  kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021 
 

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

  

1. Kontrola personálnej a mzdovej agendy zamestnancov Obce Štiavnik.  

2. Kontrola príjmov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

fyzických a právnických osôb v roku 2020 – náhodný výber. 

3. Kontrola evidencie, výberu a účtovania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v 

rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Štiavnik za rok 2020. 

 

Hlavná kontrolórka pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č.357/2015 Z.z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 18e zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

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

Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2020. 

Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021.  

 

C. Ostatná kontrolná činnosť 

 

• V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších 

predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné 

zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad. 

• 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 2021. 

Návrh  plánu kontrolnej činnosti  bol  zverejnený  dňa                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 2021  uznesením č.              /2020    dňa   

 

Vypracovala :  Bc. Jozefína  Šipková, hlavná kontrolórka 

Štiavnik, dňa  11. 11. 2020 
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