Zápisnica č. 1
z rokovania Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Dátum a čas rokovania:
Program:

17.02.2021 o 13:30 hod.
podľa pozvánky (príloha č. 1)

Závery z rokovania Rady:
Rada berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu o harmonograme revízie vnútorných predpisov a interných smerníc Úradu.
3. Informáciu o Skúšobnej komisií Úradu a poveruje generálnu riaditeľku zabezpečením
nominácii členov do Skúšobnej komisie.
4. Informáciu o návrhoch v „Kilečku 2“ a návrhoch iných subjektov predložených
Ministerstvu financií Slovenskej republiky.
5. Návrh na úpravu sumárneho rozpočtu príjmov a výdavkov Úradu pre dohľad nad
výkonom auditu v metodike ESA 2010 za rok 2020 a poveruje generálnu riaditeľku
predložením návrhu na úpravu sumárneho rozpočtu príjmov a výdavkov Úradu v
metodike ESA 2010 za rok 2020 na najbližšie rokovanie Dozorného výboru.
6. Informáciu o predbežných výsledkoch rozpočtového hospodárenia v roku 2020 a účtovný
výsledok 2020 – neauditované.
7. Informáciu o stave vymenovania nových členov do Dozorného výboru a Rady Úradu.
8. Informáciu o prebiehajúcich dohľadoch a previerkach zabezpečenia kvality štatutárneho
auditu.
9. Informáciu o upozornení Ministerstva financií Slovenskej republiky na dodržiavanie
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
Rada schvaľuje:
Uznesenie č. 1/2021
Vnútorný predpis o verejnom obstarávaní s pripomienkami.
Uznesenie č. 2/2021
Ročný plán činnosti Úradu na rok 2021.
Uznesenie č. 3/2021
Plán verejného obstarávania na rok 2021 vrátane plánu investičných výdavkov.
Uznesenie č. 4/2021
Rozsah zverejňovania sankcií a disciplinárnych opatrení na webovom sídle Úradu.
Zapísala:

JUDr. Lucia Geletová
zapisovateľka Rady, v. r.

Schválila:

JUDr. Tatiana Dubinová
predsedníčka Rady, v. r.

Pozvánka
na rokovanie Rady UDVA
Vážení členovia Rady,
pozývam Vás na rokovanie Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu:
Dátum a čas rokovania:
Miestnosť:

17.02.2021 o 13,30 hod.
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,
budova NBS vchod zo Slovanskej ulice

Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Vnútorný predpis o verejnom obstarávaní
4. Ročný plán činnosti úradu 2021 a plán verejného obstarávania na rok 2021 vrátane
plánu investičných výdavkov
5. Rôzne

S pozdravom
JUDr. Tatiana Dubinová
predsedníčka Rady UDVA, v. r.

