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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Nemešany na II. polrok 2020 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej náročnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Nemešanoch tento 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020: 

A. KONTROLNÁ ČASŤ 

TÉMA č. 1 : Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, schválených v  

I. polroku 2020 

Výstup: Správa, alebo záznam z kontroly 

Spolupráca: Obec Nemešany 

 

TÉMA č.2 : Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. v 

platnom znení pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok na Obecnom úrade Nemešany  

Cieľ : Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť 

v podmienkach obce Nemešany - kontrola zverejňovania a sprístupňovania informácií podľa zákona o 

slobode informácií, vedenie evidencie a vykonávanie registrácie došlých žiadostí a podaní, 

dodržiavanie príslušnosti na vybavenie žiadosti, dodržiavanie lehôt a spôsob vybavenia infožiadosti  

Výstup: Správa ,alebo záznam z kontroly  

Spolupráca: Obec Nemešany 

 

TÉMA č. 3: Kontrola dodržiavania VZN obce Nemešany 

Výstup: Správa ,alebo záznam z kontroly  

Spolupráca: Obec Nemešany 

 

V zmysle predloženého návrhu 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. 

 



B. PRÍPRAVA ZÁKONOM STANOVENÝCH MATERIÁLOV 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

2. Správa / záznam o kontrole zverejňovania povinne zverejňovaných informácií a vedenia 

evidencie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

3. Správa/ záznam o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva schválených v 1. 

polroku 2020 

4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 

 

C. OSTATNÉ KONTROLY A INÁ ČINNOSŤ 

1. Kontroly vykonávané v zmysle §18f ods. 1 písm. h) zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov – ak o to požiada Obecné zastupiteľstvo. 

2. Vybavovanie sťažností 

 

 

 

 

Predkladá:  

Ing. Lívia Suchá, hlavný kontrolór 

V Nemešanoch, 01.07.2020 


