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Vec:  Správa z vykonaných kontrol 

 

 

 
 Hlavný kontrolór na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti a poverenia na 
základe uznesení obecného zastupitelstva predkladá v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. 

d) Zákona o obecnom zriadení, ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť správu o výsledku 

kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.  Zákon o obecnom 

zriadení rozlišuje dva spôsoby predloženia dokumentov hlavným kontrolórom obecnému 

zastupiteľstvu. Ustanovenie § 18f ods. 1 písm. d) Zákona o obecnom zriadení, ukladá 

hlavnému kontrolórovi predložiť správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu 
na najbližšom zasadnutí, pričom ustanovenie § 18f písm. e) Zákona o obecnom zriadení, 

ukladá povinnosť predložiť správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho 
roka. Teda výslovná povinnosť predložiť dokument priamo obecnému zastupiteľstvu sa viaže 
len na správu o výsledku kontroly.  

1. Správa z kontroly  z 7.9. 

2. Správa z kontroly – september 2021 z 21.10.2021 

3. Správa z kontroly stavov účtov k 30.9.2021 z 26.10.2021 

4. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022  z 26.11.2021 

5. Stanovisko k návrhu rozpočtu na 2022  z 7.12. 

6. Správa z kontroly stavov účtov k 31.12.2021 z 25.1. 

7. Správa z kontroly – október  2021 z 9.12 

8. Správa z kontroly – november  2021 z 11.1 

9. Správa z kontroly – december  2021 z 3.2 

10.Správa z vyhodnotenia plánov kontrolnej činnosti za rok 2022 z 15.2. 

 

Okrem uvedených a zverejnených dokumentov je priebežne vykonávaná kontrola v zmysle 

schválených plánov kontrolnej činnosti a taktiež poskytovanie metodických stanovísk 
a pripomienok k činnosti úradu ako aj ku zmene a doplnkoch VZN. 

 

 V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti pokračujem v jeho plnení 

a v súčasnosti sú rozpracované ešte dve kontroly. 

 

           Ján Polák  

      Hlavný kontrór 

 
 

 


