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UZNESENIE    č.   12/2021 

 

Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ďurďoši dňa 31.03.2021 

 

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti HK  podľa predloženého návrhu. 

 

Príloha: 

Plán kontrolnej činnosti HK 

 

 

Za: Husák     Proti: 0 

 Guman       

 Gumanová 

 

         

Ďurďoš 31.03.2021      Ing. Miroslav Mikeľ 

           Starosta obce Ďurďoš 
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Radoslav Ščuka  

hlavný  kontrolór obce Ďurďoš  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďurďoš  

na rok 2021 

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti : 

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií zistiť reálny stav hospodárenia obce, obcou 

zriadených subjektov a subjektov financovaných z obecného rozpočtu, a tým preventívne 

napomôcť k zákonnému, efektívnemu a hospodárnemu nakladaniu s finančnými 

prostriedkami a majetkom obce. V prípade zistenia nedostatkov, prispieť k ich odstráneniu, 

zefektívniť činnosti orgánov obce a prispieť k budovaniu dobrého mena samosprávy v súlade 

s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Rozsah kontrolnej činnosti : 

V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona 396/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva. 

 

Plán kontrolnej činnosti 

1. Kontrola príjmov a výdavkov, záväzkov a pohľadávok obce za II. polrok 2020 

Termín: priebežne február – jún 2021 

2. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020 

Termín: jún 2021 

3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 

Termín: priebežne 

4. Kontrola iných projektov a finančných operácií v prípade poverenia zo strany 

obecného 

zastupiteľstva. 

Termín: podľa konkrétneho poverenia 

5. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

Termín: jún 2021 
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6. Iné činnosti vyplývajúce z výkonu funkcie hlavnej kontrolórky obce. 

Termín: priebežne v prípade potreby 

 

V Doľanoch , 1.2.2021 

 Radoslav Ščuka  v.r. 

 Hlavný kontrolór  obce Ďurďoš 

 

Týmto žiadam v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších 

predpisov, návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďurďoš na I. polrok 

2021 

zverejniť na úradnej tabuli obce v termíne od 01.02.2021 
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