
 

N Á V R H  Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra 

Obce Slopná na 2. polrok 2022 

 

           Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Slopná je vykonávaná na základe § 18  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v náväznosti na  zákon č. 357/2015 Z.z. o 

finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v p.z., zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce. 

        Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,  kontrola príjmov, výdavkov 

a finančných operácii obce,  kontrola vybavovania sťažností a petícii, kontrola všeobecno-záväzných 

nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiava-nia interných 

predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.  

     Pri vykonávaní  finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia 

základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a § 25  zákon o finančnej kontrole. 

     Plán kontrolnej činnosti je predkladaný  na základe § 18f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení /ďalej len v  p.z./ 

I. Kontrolná činnosť 

1)  kontrola plnenia uznesení z jednotlivých zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

2)  priebežná kontrola  dodržiavania interných predpisov vrátane nariadení  obce,  

3)  priebežná kontrola pokladne obce a pokladničných operácii,  

4)  kontrola zverejňovania informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

 

Ostatné kontroly: 

• mimoriadne kontroly vykonávané na základe požiadavky starostu obce a obecného 

zastupiteľstva 

 

II.  Plnenie úloh  hlavného kontrolóra 

1) aktívna účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (s hlasom poradným)  

2) zostavovanie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

3) spracovanie odborného stanoviska HK k Návrhu rozpočtu na  rok 2023 

4) spracovanie odborného stanoviska HK k prípadným požadovaným úverom obce  

 

        III.        Ostatná činnosť 

1) spolupráca so štátnymi orgánmi týkajúce sa samosprávnej činnosti obce a práce na úseku    

    preneseného výkonu štátnej správy, /štátny rozpočet, alebo fondy/ 

2) príprava a stanoviská, návrhy, vyjadrenia  a spolupráca pri vybavovaní spisov a metodická   

    pomoc spracúvaní nových interných a všeobecných predpisov, pri dodatkoch, zmene a príprave  

    nových zásad, všeobecno- záväzných nariadení, smerníc a noriem  obce, v súlade predpisov na   

    tieto sa vzťahujúcich, 

3) zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na školení, odborných seminároch    

    a konferenciách,  

 

                                                                                          Viera Michálková v.r. 

                                                                              hlavná kontrolórka Obce Slopná  

Slopná, 6.6.2022 

 

Dátum zverejnenia:  7.6.2022 

Dátum prerokovania a schválenia: .........júna 2022 uzn. č. ....../2022 

 


