
 

  Hlavný kontrolór obce Nacina Ves 

 

 V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 bod 8, schváleným 

obecným zastupiteľstvom  uznesením č. 362 dňa 20.6.2018   p r e d k l a d á m 

 

S p r á v u 

o kontrole dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe 

k informáciám a zákona o povinnom zverejňovaní obcí č. 546/2010 Z. z.          

za rok 2018 

 

Zákon  ukladá všetkým povinným osobám  zákonnú  povinnosť zverejňovať 

zmluvy , ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo sa 

týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, 

majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo nakladania 

s finančnými prostriedkami Európskej únie. 

 

Obec Nacina Ves  v roku 2018 zverejňovala: 

 

Profil verejného obstarávateľa. 

 Obec Nacina Ves je verejným obstarávateľom. Obec zverejňuje na 

internetovej stránke obce www.nacinaves.sk a internetovej stránke obce 

www.uvo.gov.sk.  -štvrťročne súhrnu správu o zákazkách zadávaných podľa 

 § 117  Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.  

 

Ochrana osobných údajov informačná povinnosť. 

Obec má zverejnenú Smernicu vydanú dňa 25.5.2018.  

Zmluvy  č. 1/2018 – 56/2018. 

Zmluvy sú zverejnené v plnom rozsahu. 

http://www.nacinaves.sk/
http://www.uvo.gov.sk/


Faktúry  č. 1/2018 – Fa 554/2018 

Objednávky  č. 1/2018 – 36/2018 

V časti úradná tabuľa Obec zverejňuje: Zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

Výberové konania, Návrh rozpočtu, Návrh záverečného účtu,  Výkazy, 

účtovníctvo. 

V časti dokumenty – Všeobecne záväzné nariadenia obce, Interné predpisy 

Štatút obce, Rokovací poriadok OZ,  Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Obce Nacina Ves na obdobie 2016 – 2023, 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Nacina Ves na obdobie 2016 – 2023 

Uznesenia obecného zastupiteľstva. 

V časti Aktuality – Oznámenia pre občanov obce s dianím v obci. 

 

V súčasnom období platí aj povinnosť elektronického zverejňovania 

dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe  výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci /zákon  o e-Governmente/ v z. n. p. – 

zverejňovanie dokumentov na Centrálnej úradnej tabuli - ,,CUET“. 

Správcom modulu elektronického doručovania  je Úrad vlády SR. 

Obec  nezverejňuje dokumenty na  CUET. 

Odporúčanie:  

Určiť zodpovedného pracovníka za zverejňovanie na CUET a zabezpečiť jeho 

účasť na školení o spôsobe zverejňovania. 

 

 

 

         

 

V Nacinej Vsi, dňa 2. 4. 2019   Daniela Parchovianská 

                                                                         Kontrolór obce 


