
Mgr. Ondrej Veselovský, hlavný kontrolór obce Turček 

Obec Turček, 038 48 Turček 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2021 
 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 

2021. Kontrolná činnosť v roku 2021 sa bude vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a o vnútornom audite v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a iných 

relevantných právnych predpisov. Na základe spokojnosti s výkonom kontrolnej činnosti 

z predchádzajúcich kontrolných období, návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2021 

definujem nasledovne:  

o Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení (VZN) obce Turček 

a kontrola ich aktuálnosti,  

o Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Turčeku v roku 2021,  

o Kontrola použitia finančných prostriedkov z bankových účtov obce a ich 

súlad s rozpočtovými pravidlami,  

o Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií v zmysle zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  

o Kontrola vyberania miestnych daní a poplatkov,   

o Kontrola vybavovania sťažností a petícií,  

o Poskytovanie informácií.  

 

Iná činnosť:  

o Predkladanie správy o výsledkoch kontroly priamo obecnému 

zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,  

o Vyhodnotenie kontrolnej činnosti,    

o Vykonávanie kontrol uložených obecným zastupiteľstvom,   

o Vypracovanie plánu na nasledujúci obdobie kontrolnej činnosti.  

 

Kontrolou sa rozumie:  

o kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

a nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom obce, ako aj s majetkom, ktorý 

obec využíva podľa osobitných predpisov 

o kontrola príjmov a výdavkom rozpočtu obce 

o finančná kontrola 

o kontrola vybavovania sťažností a petícií 



o kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane 

nariadení obce 

o kontrola plnenia uznesení OZ 

o kontrola vnútorných riadiacich a organizačných noriem obce 

o kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (napr. § 19 

zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

v znení neskorších predpisov 

 

Pri výkone naplánovanej kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie jednotlivých 

bodov kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej 

problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov. V prípade potreby je možné 

vykonať iné náhodné kontroly a kontroly uložené obecným zastupiteľstvom.  

 

Prílohou tohto plánu je aj výkaz činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V Turčeku dňa 11. 2. 2021                  _______________________________ 

         Mgr. Ondrej Veselovský  

  hlavný kontrolór obce Turček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce Turček za rok 2020.  

 

Január 2020 

 13. 1. 2020 pondelok. Pokladničná hotovosť október, november, december 2019;  

 16. 1. 2020 štvrtok. PHSR obce Turček – kontrola aktuálnosti a plnenie; 

 20. 1. 2020 pondelok. Plán kontrolnej činnosti na rok 2020 a rekapitulácia kontr. čin. za rok 2019; 

 23. 1. 2020 štvrtok. Príprava na riadne zasadnutie OZ – výkaz činnosti HKO, rekapitulácia hospodárenia obce za 
rok 2019; 

 

Február 2020 

 6. 2. 2020 štvrtok. Riadne zasadnutie OZ; 

 17. 2. 2020 pondelok. Stretnutie s členmi obecných organizácií v súvislosti s organizáciou akcií 2020; 

 19. 2. 2020 streda. Kontrola uznesení a príprava správy na nasledujúce riadne OZ (z dôvodu neprítomnosti na OZ); 

 27. 2. 2020 štvrtok. Kontrola uznesení z riadneho OZ; 

 

Marec 2020 

 2. 3. 2020 pondelok. Absencia kolaudačního rozhodnutia pre ČOV na Dolnom Turčeku – pokuta od ŽP; 

 5. 5. 2020 štvrtok. p. Sirotová MINV SR – konzultácia vyúčtovanie a zmena rozpočtu (skutočné náklady na obnovu 
budovy has. zbrojnice v obci Turček); 

 9. 5. 2020 pondelok. Zmena rozpočtu (skutočné náklady na obnovu budovy has. zbrojnice v obci Turček); 

 12. 5. 2020 pondelok. Zmena rozpočtu (skutočné náklady na obnovu budovy has. zbrojnice v obci Turček); 

 

Máj 2020 

 Stretnutie Beh okolo priehrady - organizačné zabezpečenie podujatia v súvislosti s preventívnymi opatreniami 
(covid 19); 

 Výroba propagačných materiálov na Beh okolo priehrady (propozície, plagát); 

 Komunikácia s Ľ. Ferencom (beh.sk) zverejnenie a propagovanie podujatia na soc. sieťach a na webe; 

 Záverečný účet obce Turček za uplynulé obdobie; 

 

Jún 2020 

 8. 6. 2020 pondelok. Budova bývalej školy (stavebné práce);  

 11. 6. 2020 štvrtok. Odborné stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce Turček za uplynulý rok;  

 15. 6. 2020 pondelok. Kontrola plnenia uznesení OZ; 

 18. 6. 2020 štvrtok. Pokladničná kniha 2020; 

 22. 6. 2020 pondelok. Organizačné zabezpečenie Behu okolo priehrady; 

 25. 6. 2020 štvrtok. Organizačné zabezpečenie Behu okolo priehrady; 

 26. 6. 2020 piatok. Značenie tratí Behu okolo priehrady 2020;  



 27. 6. 2020 sobota. Organizačné zabezpečenie Behu okolo priehrady 2020; 

 29. 6. 2020 pondelok. Uznesenia OZ 2019; 

 

Júl 2020 

 2. 7. 2020 štvrtok. Uznesenia OZ 2019; 

 6. 7. 2020 pondelok. Zmluvy a faktúry http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek;  

 30. 7. 2020 utorok. Pokladničná hotovosť 2020; 

 

August 2020 

 6. 8. 2020 štvrtok. Zmluvy a faktúry http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek; 

 13. 8. 2020 štvrtok. Smernice obce Turček;  

 30. 8. 2020 nedeľa. Rozlúčka s prázdninami Turček (chata Žerucha); 

 

September 2020 

 10. 9. 2020 štvrtok. Kontrola plnenia uznesení z 3. a 4. riadneho zasadnutia OZ v Turčeku (písomné stanovisko 
/home office/); 

 11. 9. 2020 piatok. Stanovisko HKO k čerpaniu komerčného úveru na zakúpenie nehnuteľnosti, ktorá má v 
budúcnosti slúžiť pre potreby obce - nový OcÚ (home office); 

 

Október 2020 

 1. 10. 2020 štvrtok. Ukončenie PN - riešenie administratívy, konzultácia situácie vzniknutej ohľadom záporného 
rozhodnutia ŠFRB v súvislosti s obnovou a rekonštrukciou budovy bývalej ZŠ; 

 6. 10. 2020 utorok. Pokladničná kniha 2020 uzatvorenie kontroly prvého štvrťroka 2020; 

 8. 10. 2020 štvrtok. Kontrola plnenia uznesení 5. riadneho zasadnutia OZ v Turčeku; 

 12. 10. 2020 pondelok. Povinné zverejňovanie; 

 15. 10. 2020 štvrtok. Pracovné plénum OZ; 

 19. 10. 2020 pondelok. Aktualizovanie informácií v súvislosti s momentálnou situáciou a s usmerneniami 
spojenými s COVID 19;  

 26. 10. 2020 pondelok. Ostatné zmluvy obce Turček - Zmluva o úvere s UniCredit bank; 

 

November 2020 

 3. 11. 2020 utorok. Zmluvy a faktúry http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek;  

 5. 11. štvrtok. Obhliadka nehnuteľnosti ktorá má slúžiť ako nový obecný úrad; 

 10. 11. utorok. Zmluvy a faktúry http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek;  

 12. 11. štvrtok. Zmluvy a faktúry http://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/turcek;  

 11. 9. 2020 piatok. Stanovisko HKO k čerpaniu komerčného úveru na zakúpenie nehnuteľnosti, ktorá má v 
budúcnosti slúžiť pre potreby obce - nový OcÚ (home office); 

 16. 11. 2020 pondelok. Kontrola uznesení a príprava riadneho OZ; 
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 18. 11. 2020 pondelok. Riadne zasadnutie OZ; 

 30. 11. 2020 pondelok. Príprava pohostenia na stretnutie Únie žien;  

 

December 2020 

 3. 12. 2020 štvrtok. Súčasné práce na IBV a rekonštrukcii budovy bývalej ZŠ v Turčeku;  

 7. 12. 2020 pondelok. Stretnutie s bývalou starostkou O. Wagnerovou v kancelárii starostu obce; 

 10. 12. 2020 štvrtok. Kontrola plnenia uznesení OZ (aktuálne);  

 14. 12. 2020 pondelok. Odborné stanovisko k rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok;  

 15. 12. 2020 utorok. Riadne zasadnutie OZ Turček; 

 

 

 


