
     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

          Návrh plánu kontrolnej činnosti  
 

  

 V súlade s ustanovením §18 f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Markušovce na obdobie šiestich mesiacov: 

- V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov, vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 

- V súlade s ustanoveniami §18d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov vykonať tieto činnosti: 

− Dokončenie kontrol a vypracovanie správ z kontrol začatých v predchádzajúcom 

období 

− Kontrola  uznesení obecného zastupiteľstva v zmysle článku 11 rokovacieho 

poriadku Obecného zastupiteľstva obce Markušovce  

− Kontrola evidencie zmlúv napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu  

− Kontrola príjmov /výnosov/ a /výdavkov/ nákladov za vodné a stočné 

− Kontrola príjmov a výdavkov v súvislosti s požiarom bytovky v Jarečku 

a plnenia povinnosti jej nájomcov, vrátane platieb za náhradné bývanie  

− Iné náhodné kontroly podľa zváženia HK 

 

- V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. e) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov, vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2022 

- V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov vykonať mimoriadne kontroly, ak o to požiada obecné 

zastupiteľstvo. 

- Ostatné úlohy a činnosti: 

    - vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na nové obdobie 

    - aktívna účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva Obce Markušovce 

    - účasť na zasadnutiach komisií Obce Markušovce  

    - zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, 

       konferenciách 

    - účasť na zasadnutiach združenia hlavných kontrolórov 

    - ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

V zmysle predloženého návrhu plánu 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. 

 

V Markušovciach, 12. 09. 2022 

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

Dátum  vyvesenia:  12.9. 2022 

Dátum zvesenia:  28. 9.2022 


