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V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov obce, činnosť  hlavnej kontrolórky vychádza hlavne z analýzy 

aktuálneho stavu a z toho vyplývajúcich  požiadaviek pre zameranie kontrolnej činnosti a z analýzy 

výsledkov hospodárenia obce  a organizácií zriadených obcou  a   je zameraná na: 

 Finančné kontroly s cieľom preveriť povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov,   

 Vykonanie kontrol na základe požiadania obecného zastupiteľstva v súlade s ustanoveniami § 18f 

ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

A. KONTROLNÁ  ČINNOSŤ 

Kontroly v súlade s § 18 d  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

1. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách  

2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri výbere miestnych 

daní v priebehu roku 2021 – dokončenie kontroly z 1. polroka v dôsledku zdravotných 

komplikácií HK v 1. a 2. polroku 2022 

3. Kontrola sledovania  stavu a vývoja dlhu obce v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.  

o RPÚS 

 

B. PRÍPRAVA  A TVORBA KONCEPĆNÝCH  A METODICKÝCH  MATERÁLOV 

Stanoviská v súlade s § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

1. Odborné stanovisko k Návrhu Rozpočtu na rok 2023 

2. Návrh plánu  kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

 

C. OSTATNÁ  KONTROLNÁ  ČINNOSŤ 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva  

2. Kontroly vykonávané na základe poznatkov získaných pri výkone kontrolnej činnosti. 

 

D. OSTATNÉ   ÚLOHY   A   ČINNOSTI   HLAVNÉHO   KONTROLÓRA 

1. Aktívna účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

2. Metodická pomoc a podpora pri príprave interných dokumentov a VZN obce 

3. Zvyšovanie odbornej úrovne v oblasti výkonu kontroly na odborných seminároch 

a školeniach a samo štúdium 

 

Zmeny pri výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra môžu nastať v závislosti od rozsahu 

kontrolovanej  agendy a záberu problematiky ako aj  závažnosti kontrolných zistení 

a zdravotnej dispozície HK.  

 

 

 

 

Vo  Svederníku   25. 04. 2022    Ing. Elena Šuteková v. r. 

                   hlavná kontrolórka obce  
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Návrh na Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci  Svederník   

 

1. Schvaľuje 

a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022 

 

2. Poveruje 

b) Hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej 

činnosti na 2. polrok 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predložené na zverejnenie v súlade s § 18f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení       25. 04.  2022 

................................................................................... 

   30. 05.  2022 

Zverejnené: ............................................................... 

  

    15. 06. 2022 

Rokovanie OZ: .........................................................  

 


