
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malé Kršteňany  

naI. polrok 2021 

 

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

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce 

predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Malých Kršteňanoch Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na I. polrok 2021, ktorý bol zverejnený najneskôr 15 dní pred rokovaním 

v obecnom zastupiteľstve. 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malé Kršteňany na I. polrok 2021 

1. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany 

2. Kontrola výdavkov a finančných operácií obce  

3. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného 

podnetu na základe vlastného uváženia, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri 

výkone svojej činnosti. 

4. Kontrola dodržiavania Zákona č. 317/2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vybraných finančných operáciách  

5. Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

6. Kontrola zverejňovania zmlúv, došlých faktúr, objednávok 

7. Kontrola dodržiavania a uplatňovania Zákonníka práce, zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

8. Kontrola dodržiavania interných predpisov, smerníc, nariadení  

9. Efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov 

10. Kontrola refundácie finančných prostriedkov Národného projektu – Podpora rozvoja 

a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby 

Iné činnosti: 

11. Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malé Kršteňany 

za rok 2020 

12. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020 

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

14. Spolupráca pri tvorbe materiálov, vnútorných predpisov, VZN 

15. Aktívna spolupráca pri realizácii Národného projektu – Podpora rozvoja a dostupnosti 

terénnej opatrovateľskej služby 

     V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie 

vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od 

kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov  a z toho 

vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú 

okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. 

V Malých Kršteňanoch, 30. 11. 2020     PhDr. Gabriela Valachová  

              hlavná kontrolórka obce 


