
 Obec Horná Mičiná

Na zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva

V Hornej Mičinej

Dňa          . 5. 2020 K bodu rokovania číslo: 

Názov materiálu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020 

Predkladá: Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
obce  na druhý polrok 2020

Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Hlavná kontrolórka obce 

Spracoval:
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Hlavná kontrolórka obce 

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce na druhý polrok 2020 

Prizvaný:

Dôvodová správa:

Hlavný kontrolór vykonáva svoju činnosť na základe plánu kontrolnej činnosti. Podľa

§ 18f ods. b) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór 

obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrhu plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí 

byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci 

obvyklým. Predložený návrh plánu kontrolnej činnosť môžu poslanci meniť a kedykoľvek 

môžu uznesením obecného zastupiteľstva uložiť hlavnej kontrolórke výkon kontroly, ktorá 

nie je zahrnutá v pláne kontrolnej činnosti.
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NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE HORNÁ MIČINÁ

NA DRUHÝ POLROK 2020

Na základe ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude činnosť 

hlavnej kontrolórky obce Horná Mičiná v druhom polroku 2020 zameraná na:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Hornej Mičinej 

2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v podmienkach obce 

Horná Mičiná pri vedení účtovníctva a rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

a súvisiace obdobie

3. Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a súvisiacich 

právnych predpisov v podmienkach obce Horná Mičiná za obdobie rokov 2018 až 2020

4. Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Horná Mičiná

ĎALŠIA ČINNOSŤ
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce za roky 2021-2023

2. Vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva

4. Iná činnosť podľa potreby (napr. pomoc pri vypracovaní a úprave interných smerníc a 

všeobecne záväzných nariadení obce, kontroly vykonané na základe spolupráce s inými 

orgánmi verejnej správy atď.)

V Hornej Mičinej dňa  5. 5. 2020

  Ing. Katarína Sýkorová, PhD., v. r. 
          hlavná kontrolórka obce Horná Mičiná


