
Predkladá: František Kulla, hl. kontrolór Obce Raková 
Návrh na uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
na 2. polrok 2021“. 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2021 

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

predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie  2. polrok 2021. 

A. Kontrolná činnosť 
a) Kontrola na obecnom úrade podľa § 18 d ods. 2. písm. a) zákona o obecnom zriadení. 

1. Inventarizácia pokladníc za 1. polrok 2021 

2. Kontrola vybavovanie sťažnosti a petícií podaných na OcÚ za 1. polrok 2021 

3. Kontrola došlých faktúr za mesiace máj, jún 2021 

 

b) Kontrola v rozpočtových a príspevkových organizáciách podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona 

o obecnom zriadení. 

1. Inventarizácia pokladníc za 1. polrok 2021 

2. Kontrola došlých faktúr za 1. polrok 2021 v ZŠ M. Mravca,  

3. Kontrola došlých faktúr za 1. polrok 2021 v MŠ Fojstvo 

4. Kontrola došlých faktúr za 1. polrok 2021 v MŠ Korcháň 

 

c) Ostatné kontroly 

1. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva, alebo na požiadane 

starostu ak vec neznesie odklad. 

2. Kontrola vykonaná z vlastného podnetu na základe poznatkov o ktorých sa hl. kontrolór 

dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

3. Vybavovanie sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce. 

4. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podľa potreby i na 

zasadnutiach komisií obecného zastupiteľstva. 

B. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov. 
1. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. 

2. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Raková na rok 2022. 

3. Vedenie evidencie podaných sťažností. 

4. Vedenie evidencie podaných petícií. 

5. Stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania – podľa požiadaviek 

6. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade zo zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach s oznámením protispoločenskej činnosti. 

7. Vypracovanie smernice o protispoločenskej činnosti. 

8. Vypracovanie pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach Obce Raková 

                                                                                                                           .................................... 

                                                                                                                      František Kulla, hl. kontrolór, v.r. 

Vyvesené dňa: 2.6.2021 

Zvesené dňa:    

Schválené OZ dňa:        


