
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

obce Nové Sady na 2. polrok 2020 

(Návrh)  

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nové Sady na 2. polrok 2020. 

Kontrolná činnosť 

Plánovaný rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný hlavne na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce Nové Sady. 

Výkon finančnej kontroly 

 kontrola vnútorných riadiacich a organizačných noriem obce, 

 kontrola dodržiavania postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

obce. 

Príprava a tvorba správ, stanovísk, koncepčných a metodických materiálov 

 predloženie správ z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti Obecnému zastupiteľstvu obce 

Nové Sady a predkladanie zastupiteľstvu ním požadované materiály, 

 vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2021, viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023. 

Ostatná činnosť   

 získanie podnetov a poznatkov pre obsahové zameranie kontrolnej činnosti, 

 kontroly na základe požiadania Obecného zastupiteľstva Obce Nové Sady v súlade s ustanovením § 18f 

ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

V prípade vznesených požiadaviek zo strany Zastupiteľstva Obce Nové Sady1), štátnych orgánov vo veciach 

kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie2), oprávnených orgánov alebo subjektov verejnej správy, ktorí požiadajú o neodkladné poskytnutie 

súčinnosti pre plnenie ich úloh3), má vykonanie takejto kontroly, ako aj kontroly vykonanej za účelom preverenia 

podnetu fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu4) prednosť pred kontrolou                

v schválenom pláne kontrolnej činnosti; z uvedených dôvodov nevykonaná kontrola sa prednostne zaradí do plánu 

nasledujúceho polroka. 

1) § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2) § 18f ods. 1 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb.. 

3) § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.. 

4) § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

V Nových Sadoch, dňa 07.05.2020                                              Hlavná kontrolórka obce: JUDr. Eva Belanová, v. r. 

                                                                       

Vyvesené: 11.06.2020                                                                                                   

Zvesené:    

 


