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  Por.č. mat.: 49d/2016/HK 

 

  P  l á n   kontrolnej  činnosti  na  I. polrok 2017 

doplnený a schválený uznesením OZ č. 41/2016  z 14.12.2016 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky  

zameraná na výkon činností: 

 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ: 

 

1. Kontrola hospodárenia v školských rozpočtových zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce  (§18d  ods.2 písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) -   

Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 215, 90879 Borský Svätý Jur – 

pokračovanie - vybrané rozpočtové položky. 

 
Kontrola v znení a na základe podnetu poslanca Smolára:  

2. zákonné náležitosti všetkých platných VZN. 

 

Kontrola v znení a na základe podnetu poslanca Holúbka:  

3. kontrola efektívneho nakladania s financiami v oblasti odpadu (NKU) a  

4. kontrola v projektoch, ktoré obec riešila – strecha školskej  bytovky a parkovisko pred 

večierkou (ak nám to nacení iný rozpočtár, či sme neprekročili viac ako o 10% sumu, ktorú sme 

investovali do prerábky – sú tam dané výmery, použitý materiál) = efektívnosť nakladania 

s finančnými prostriedkami na vybudovaní strechy na školskej bytovke a parkovisko pred večierkou. 

 

Kontrola v znení a na základe podnetu poslanca Kadlica:  

5. kontrola výberového konania, ktoré sa uskutočnilo cez leto 2016 – na dodávateľa pre vývoz 

a likvidáciu odpadu a obsluhu zberného dvora.  

6. A to celkové finančné náklady konania (v akej výške),  

7. vplyv tohto konania a nového dodávateľa na šetrenie financií obce v oblasti odpadového 

hospodárenia a  

8. v ktorých položkách obec ušetrí, keď sa robilo toto výberové konanie.  

9. Porovnať, či obec ušetrí a koľko, v ktorých položkách v porovnaní s minulými dodávateľmi 

(predtým, než bola .A.S.A. – po tomto lete).  

10. Porovnať vysúťaženú cenu spoločnosti .A.S.A. s cenami v BSJ v minulých rokochpre likvidácii 

odpadu; 

11.  kontrola podmienok obce na dodávateľa z hľadiska rovnej súťaže (v podmienkach bolo uvedené 

napr.  že dodávateľ musí zabezpečiť obci na vlastné náklady kontajnery a obec si ich po uplynutí 

zmluvy bezodplatne ponechá – nemohlo toto niektoré spoločnosti diskriminovať). Mali si urobiť 

predtým analýzu,  

12. Kontrola dôvodov nezrušenia konania pre málo uchádzačov – je aj správa na internete, o tom, že 

výberové konanie bude pokračovať.  

13. Kontrola postupu obce pri realizácií výberového konania. NKU – úrad pre verejné obstarávanie 

 

Kontrola v znení a na základe podnetu poslanca Kadlica:  
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14. Kontrola objednávok služieb obce v zmysle zákona o používaní elektronickej aukcie pre služby 

obce.  

15. Evidencia  a kontrola vystavených faktúr služieb, ktoré mali byť objednané pomocou elektronickej 

aukcie a napr. neboli, ak sa také nachádzajú na obecných stránka, ak tam žiadne nie sú, tak samozrejme 

to odpadá. 

16. Kontrola realizácie prijatých uznesení od januára 2015 a ich efektívnosť v súlade s princípom 

efektívneho ekonomického nakladania s financiami.  

17. V prípade nerealizácie alebo oneskorenej realizácie týchto uznesení kontrolovať zákonnosť ich 

odloženia – dôvody pre ich odklad, alebo nerealizáciu. 

 

B. PRAVIDELNÉ ČINNOSTI: 

 

18. Správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2016 

19. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2016 

20. Účasť na obecných zastupiteľstvách. 

 
 

C.  INÉ ČINNOSTI: 
 

a) vzdelávanie, účasť na odborných seminároch – Konferencia ZHK-Podbanské  

b) spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi – konzultácie, príprava 

k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne 

a v konkrétnych prípadoch, 

c) účasť na poradách a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR, 
 

 

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a 

závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku  na výkon kontroly 

v obci. 

Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti možno predložiť písomne na Obecný úrad   príp. 

elektronicky: Mgr. Iveta Balejčiková,  , 

email:   hlavnakontrolorka@gmail.com    v   termíne  do  02.12.2016.     

Pripomienky k návrhu Plánu kontrolnej činnosti boli prednesené poslancami na obecnom 

zastupiteľstve až dňa 14.12.2016 a následne zapracované do návrhu PKČ na I.pol. 2017. 

SPRACOVALA  A PREDKLADÁ 9.11.2017: MGR. IVETA BALEJČIKOVÁ, HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 

mailto:hlavnakontrolorka@gmail.com

