
Návrh plánu kontrolnej činnosti  
hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik  

na II. polrok 2018 
 
 
Zámer: Napomáhanie k vytvoreniu podmienok lepšieho hospodárenia  
             s verejnými prostriedkami a majetkom obce  Spišský Štiavnik  
 
  Cieľom výkonu kontrolnej činnosti prostredníctvom jednotlivých kontrolných  akcií je zistenie stavu: 

- na úseku hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a účelovosti pri nakladaní s verejnými 
prostriedkami  a majetkom obce Spišský Štiavnik  

- zefektívnenie činnosti orgánov obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti 
občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
Rozsah a pôsobnosť kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce  vyplýva zo zákona o obecnom zriadení 
č.369/1990 Zb. v z.n.p. § 18d, a 18f , v súlade s aktuálnymi  potrebami obce a obecného zastupiteľstva. 
 
Kontrolné akcie: 
 

I.         Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov Obce 
                Spišský Štiavnik  po novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

II. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva rok 2017 a 2018 
III. Zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle novej právnej úpravy v podmienkach obce 
IV. Kontrola dodržania zákonných ustanovení upravujúcich oblasť poskytovania a použitia dotácií 

za rok 2017, kontrola dodržania všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu obce Spišský Štiavnik  kontrola použitia a zúčtovania dotácie za rok 2017 

 

V. Ostatné kontroly a vypracovanie stanovísk a ďalšia činnosť  

 
• Kontroly vykonané na základe uznesení OZ v obci Spišský Štiavnik 

• Kontroly vykonavané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri svojej 
činnosti 

• Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik k rozpočtu na rok 2019. 

• Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovanie obce Spišský Štiavnik. 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

• Správy o výsledkoch konrol pre OZ , ročná správa o vykonaných kontrolách za rok 2018 

• Prehlbovanie kvalifikácie, účasť na kurzoch a odborných seminároch 

• Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN obce 

• Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 
• Kontrola a priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovaní OZ v obci Spišský Štiavnik 

pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s 
finančnými prostriedkami obce. 

 
Jednotlivé kontrolné činnosti budú vykonávané priebežne počas stanoveného obdobia II. polrok 2018. Správa o výsledku 
kontroly bude obecnému zastupiteľstvu predložená pri najbližšom zasadnutí po ukončení kontroly. Dodržanie časového 
hľadiska môže byť posunuté na základe rozhodnutia hlavného kontrolóra obce v prípade väčšieho časového rozpätia trvania 
kontrol, resp. v prípade dopytu na výkon ďalších kontrol. 
 
Plán kontrolnej činnosti je variabilný z pohľadu vznesených požiadaviek obecného zastupiteľstva, rozhodnutia hlavného  
kontrolóra vychádzajúc z podnetov poslancov zastupiteľstva, iných podnetov podaných hlavnému kontrolórovi  a zisteniach 
v súvislosti s vykonávaním činnosti hlavného  kontrolóra. 

 
V obci Spišský Štiavnik  dňa  04.07.2018 

 
                                                                                                Radoslav Ščuka 
                                                                                                                hlavný kontrolór obce 
                                                                                                                     Spišský Štiavnik   



Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2018 
bol v zmysle zák. č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  § 18f ods.1 písm.a, zverejnený 
na úradnej tabuli obce Spišský Štiavnik dňa  ................................ 
 
 

Návrh   na  uznesenie 
  
K bodu:   
               Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik   
               na II. polrok 2018 
 
 
 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo v obci Spišský Štiavnik  
 
 
 
 

I. schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik  na II. 
polrok 2018 
 
 
 
  

           II. poveruje 
                     v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. v z.n.p.  o finančnej kontrole a vnútornom audite  
                     a o zmene niektorých zákonov  §12 ods.2 hlavného kontrolóra obce Spišský                
Štiavnik    
                    výkonom  kontrol  v zmysle plánu kontrolnej   činnosti hlavného  
                    kontrolóra na II. polrok 2018 
 
 

 
 
       ................................................ 
        hlavný kontrolór 
 
Vyvesené:  ........................... 
 
Zvesené:............................... 
Schválené:............................. 


