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Názov materiálu:  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na I. polrok 2021 

 

II. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

na I. polrok 2021 

 

 

III. Mestské zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol v zmysle 

plánu kontrol na I. polrok 2021 

 

 funkcia meno podpis 

Predkladá: Hlavný kontrolór Ing. Nataša Urbanová, PhD.  

Vypracoval: Hlavný kontrolór Ing. Nataša Urbanová, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
 

       V zmysle §18 ods.1 písm. b) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  p r e d k l a d á m  Mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrol 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2021: 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých v priebehu  roka 2020 

2. Kontrola zverejňovania zmlúv, dohôd a dodatkov za rok 2018 na ZŠ Mlynská 

v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.  

3. Kontrola výkonu opatrovateľskej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách  za rok 2018 

 

4. Kontrola tvorby a použitia rezervného fondu  za rok 2020  v zmysle  Zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

5. Kontrola na základe požiadavky MsZ  

 

Ďalšie úlohy vyplývajúce z §18f zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: 

1. Vypracovanie celoročnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

2. Pravidelné informovanie Mestského  zastupiteľstva  o výsledkoch  vykonaných 

kontrol v priebehu I. polroka 2021 

3. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

II. polrok 2021 

4. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta 

Senec za rok 2020 

Poradie kontrol plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané, zmeny vo výkone kontroly  

môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených 

nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol. 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli 23.11.2020 


