
OBEC BORSKÝ SVÄTÝ JUR  -  HLAVNÝ KONTROLÓR 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

schválený uznesením OZ č. 274/2020 dňa 14.12.2020 

 
     V súlade s § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v 

I. polroku roka 2021 na nasledovné kontroly a úlohy: 
 

 

A.  KONTROLNÁ  ČINNOSŤ 

a) Pravidelné tematické kontroly 

1.  Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z, o slobodnom prístupe k 

     informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) vo 

     vybraných subjektoch:      1b) ZŠ a MŠ Borský Svätý Jur, schválené uznesením OZ č.104/2019 

     Ciel kontroly je preveriť sprístupňovanie informácii v súlade s §5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. 

2.  Kontrola komunálny odpad na základe uznesenia č.154/2020. 

3.  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v 

     predchádzajúcom období,   schválené uznesením OZ č. 211/2020. 

4.  Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom obce pri prevode majetku,  schválené 

     uznesením OZ č. 211/2020. 

5.  Interné predpisy - Štatút obce Borský Svätý Jur, schválené uznesením OZ č.104/2019. 

      

b)  Ostatné   kontroly 

1.  Kontroly vykované na základe uznesení obecného zastupiteľstva. 

2.  Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór 

     dozvedel pri výkone svojej činnosti. 
 

B.  PRÍPRAVA  A  TVORBA  KONCEPČNÝCH  A  METODICKÝCH  MATERIÁLOV 

1.  Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Borský Svätý Jur za rok 2020. 

2.  Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontrol na zasadnutiach obecného 

     zastupiteľstva 

3.  Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 v zmysle zákona č.369/1990 Zb. 

3.  Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

4.  Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č.307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

     súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a 

     evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 
 

C.  INÉ  ČINNOSTI 

1.  Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

2.  Vzdelávanie, účasť na odborných školeniach a seminároch. 
 

 

                                                                                            Mgr. Rastislav Droppa 

                                                                                                 hlavný kontrolór 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Borský 

Svätý Jur  od 23.11.2020   do 07.12.2020 


