
 

 

Hlavná  kontrolórka Obce  Sejkov 

 

Plán kontrolnej činnosti  predkladá  hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 

písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov -  

obecnému zastupiteľstvu jedenkrát za šesť mesiacov.  

V súlade s citovaným 

p r e d k l a d á m  

obecnému zastupiteľstvu Obce  Sejkov 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  

HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA OBDOBIE 9/2020 DO 

2/2021 
 

 
Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vyťahujúcich sa na príslušné 

predmety kontrolnej činnosti v obci Sejkov. 

 

 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky za predmetné obdobie bude realizovaná v 

kontrolovanom subjekte, konkrétne:  v obecnom úrade  Sejkov. 

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

1. Kontrola evidencie, zverejňovania a preverenie výkonu základnej finančnej kontroly 

pri došlých  faktúrach za II. polrok 2019 

2. Kontrola plnenia uznesení za rok 2019 

 



B)  Mimoriadne kontroly   v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. 

vykonať, ak o ne požiada OZ. 

 

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

  

1. Spracovanie stanoviska k viacročnému rozpočtu na roky 2021-2023 + metodická 

pomoc pri zostavovaní viacročného rozpočtu 

2. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na ďalšie 6 mesačné obdobie 

3. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020 

4. Preverovanie a evidovanie oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. 

Termín: podľa programu rokovania OZ. 

 

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej  kontrolórky 

Účasť na rokovaniach orgánov obce (zasadnutia zastupiteľstva obce) 

Účasť na odbornej konferencií hlavných kontrolórov SR 

Účasť na odborných školeniach 

Metodická podpora pri vedení účtovníctva a rozpočtovníctva, pri zostavovaní účtovnej 

závierky a pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a interných smerniciach 

      Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti. 

                                                                                             

Spracovala dňa: 13.08.2020 

    

          Bc. Monika Jeneiová 

................................................  

hlavná kontrolórka           

     Schválený návrh OZ  uznesením č. .......................... zo dňa ..................................... 



 

 

 


