
OBEC ZÁHORSKÁ VES

Materiál na rokovanie
Obecného zastupitelstva 
Obce Záhorská Ves
dňa 07.02.2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves

na l. polrok 2023

Predkladatel':
Vladimír Sloboda, v. r.

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti

Záhorská Ves, 19.01.2023



Návrh uznesenia

Obecné zastupitel'stvo obce Záhorská Ves
po prerokovaní materiálu

A) schval'uje

predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Záhorská ves na 1. polrok 2023

B) ukladá

Vladimírovi Slobodovi, hlavnému kontrolórovi, uskutočniť kontrolu podla 
predloženého rámcového plánu



Dôvodová správa

Podl'a § 18f zákona SNR č. 369 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór
predkladá obecnému zastupitel'stvu raz za šesť mesiacov návrh plánu
kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v
zastupitel'stve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Dňa 23.01.2023 som požiadal starostu obce o zverejnenie na úradnej tabuli
ako aj na webovom sídle obce.

Okrem navrhnutej kontrolnej činnosti v rámci 1. polroka 2023 plánujem:
- vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred

jeho schválením v obecnom zastupitel'stve,
zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupitel'stva s hlasom
poradným a v rámci časových možností aj zúčastňovať aj na
zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

V prípade, že mi bude sprístupnený na používanie e-mail:
kontrolor@zahorskaves.sk, budem môcť plniť aj svoje ďalšie úlohy a to
najmä:

- vybavovať sťažnosti, v zmysle zákona č. 9/201200 Z. z. o sťažnostiach,
preverovať a evidovať podnety podávané v zmysle zákona č. 307/2014
Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti

Rovnako je úlohou hlavného kontrolóra:
spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia
s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo
štrukturálnych fondov Európskej únie,
kontrolovať vybavovanie petícií,
kontrolovať realizáciu verejných obstarávaní,
kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane nariadení obce,
kontrola plnenia uznesení obecného zastupitel'stva,
kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.



Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves na l. polrok 2023

Por. č. Predmet kontroly Subjekt Termín Termín
kontroly výkonu predloženia

kontroly správy
o kontrole na
OcZ

202301 Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri Zberný dvor, február marec 2023
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami OcÚ 2023
obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných
predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií

202302 Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri ČOV,OcÚ marec - máj 2023
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami apríl
obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných 2023
predpisov, kontrola prfjrnov, výdavkov a finančných operácií

202303 Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri Kompa,OcÚ apríl - jún 2023
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami máj
obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných 2023
predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií


