
Obec   Bačkovík –  

Terézia  Kinlovičová -   hlavný kontrolór obce   

_________________________________________________________________ 

SPRÁVA    č. 4/2018 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení a zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  v z. n. p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík  

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie 
 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac október, 2018 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola zodpovednej osoby 

v zmysle zák. Č. 18/2018 

Z.z. 

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie 

kontrolovanému subjektu 

25. 10. 2018 

Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt 

podal námietky k zisteným nedostatkom, 

navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k 

lehote na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku uvedených v návrhu 

správy/čiastkovej správy a spôsob 

vysporiadania týchto námietok 

 

Kontrolovaný subjekt 

nepodal námietky 

k zisteným nedostatkom  

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených 

nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 

porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na 

nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením 

opodstatnenosti podaných námietok 

X) 

 

 

 

XX) 

Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky 

 

 Neboli zistené nedostatky  

V zmysle zák.č.18/2018 

Z.z. 

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku 

 

 

Dátum vyhotovenia správy z kontroly 25. 10. 2018 

Podpis hlavného kontrolóra/podpisy prizvaných 

osôb 

 

Písomné potvrdenie o prevzatí správy 

kontrolovaným subjektom a o odovzdaní 

dokladov (dátum a podpis) 

25. 10. 2018 

Milan  Gábor - starosta 

obce  

 



X) 

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných 

námietok 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pri kontrole zodpovednej osoby v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov, ktorú vykonáva  Terézia Kinlovičová obec Bačkovík má 

splnené povinnosti  a to:  

l. k 25. 5. 2018 účinnosť zákona č. 18/2018 Z.z. naplnila nasledovne: 

   - Zodpovedná osoba : Terézia Kinlovičová – nahlásená na Úrade pre  

     ochranu osobných údajov Bratislava  - za obec Bačkovík  v termíne. 

     Súčasne je  informácia  o zodpovednej osobe na internetovej stránke   

     obce  - meno a kontakt v e-mailovej forme. 

- Zodpovedná osoba vykonala  poučenia oprávnených osôb a súhlasy 

dotknutých osôb k práci  s osobným údajmi. 

- „Bezpečnostná smernica“  vypracovaná v zmysle  zák. č. 18/2018 Z.z. 

a Nariadenia  EU  k GDPR .   

- Sprostredkovateľská zmluva  podľa  platného zákona ochrane osobných 

údajov:  

Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom Košice – Kmeťová ul. –  

Požiarny a bezpečnostný technik   

IT  - technik  -  

- Obec Bačkovík bola usmernená  vo veci  ochrany osobných údajov aj 

orgán obce- poslanci obecného zastupiteľstva. 

- Poučenia na voľby do samosprávy obce pre volebnú komisiu boli 

vykonané.  

 

Obec Bačkovík  zabezpečila  plnenie  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a Nariadenie EÚ – GDPR  v platnom znení.  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH KONTROLOU HLAVNÉHO 

KONTROLÓRA SPRÁVA č.  4/2018 

- Nebolo potrebné prijímať opatrenie. 

 

 

 

V Bačkovíku,  25. 10. 2018       

 

 

 

 

 

 

 


