
     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

Plán kontrolnej činnosti na polročné obdobie 
  

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Markušovce 

na obdobie šiestich mesiacov bol v súlade s ustanovením §18 f ods. 1 písm. b) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bol pred rokovaním 

OZ predložený na vyvesenie dňa 20.05.2021. Po jeho zverejnení a uplynutí zákonnej lehoty bol 

návrh prekovaný OZ dňa 05.08.2021, ktoré ho vzalo na vedomie.  

Plán kontrolnej činnosti na obdobie šiestich mesiacov je takýto: 

 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 záverečného účtu obce za rok 2020 
- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024  

pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. 
 

 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 účtovania mzdových prostriedkov obce v naväznosti  na rozpočet a personálne 

veci v Obci Markušovce 

 Kontrola a analýza stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad 

hospodárenia s majetkom obce v Obci Markušovce 

 Kontrola a analýza stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad 

hospodárenia s majetkom v ZŠsMŠ Markušovce 

 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, 11. 08. 2021 

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  
 

                                                                                                                         


