
                                                               
   OBEC NESLUŠA  

Na rokovanie: Obecné zastupiteľstvo
                          dňa:        

                                                   Názov materiálu:
                                                   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
                                                   Obce Nesluša na II. polrok 2022                                                        

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo:

I.   prerokovalo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nesluša na II. polrok  
                                                                                                                                          2022

II.   s ch v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nesluša na II. polrok    
                                                                                                                                          2022

                                                             

                                                                                                Predkladá :        Mária Kormanová
                                                                                                                      hlavná kontrolórka obce  

Prílohy: Návrh plánu kontrolnej činnosti

V Nesluši, dňa 16. 05. 2022  



OBEC Nesluša 
023 41 Nesluša 978
                                                                                     

                                                  PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI  

                   HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NESLUŠA  NA  II. POLROK 2022  

                                                            Návrh
     

      Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce vyplýva z ustanovení § 18d – 18g zákona č. 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov. V zmysle ustanovení § 18 f ods. 
1)  písm.  b)  uvedeného  zákona  predkladám   obecnému  zastupiteľstvu  návrh  plánu  kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2022.

A. TÉMATICKÉ KONTROLY
 

1. Kontrola vnútorných predpisov na úseku majetku obce.
2. Kontrola príjmovej  a výdavkovej časti rozpočtu a jeho zmien.
3. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v Základnej škole  s materskou školou 

zriadenej obcou za obdobie II. polrok 2021.

B. INÉ KONTROLY
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecným zastupiteľstvom. 
2. Kontroly  vykonané  z vlastného  podnetu,  na  základe  poznatkov  hlavnej  kontrolórky, 

zistených pri výkone jej činnosti.

       
C. KONTROLY VYKONANÉ V SÚVISLOSTI S PRÍPRAVOU STANOVÍSK  a iné činnosti
1. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k viacročnému rozpočtu na  roky  2024-

2025.
2. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostky obce a obecného zastupiteľstva.
3. Vypracovanie správ o výsledkoch kontrol na každé rokovanie obecného zastupiteľstva.
4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023.
5. Účasť na školeniach a  na odborných seminároch o kontrolnej a ekonomickej činnosti. 

Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné.   

v Nesluši, dňa 16. 05. 2022                                             
  

Mária Kormanová 
        hlavná kontrolórka obce



Dôvodová správa 

     V zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  je 
úlohou hlavného kontrolóra predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu 
kontrolnej  činnosti,  ktorý  musí  byť  najneskôr  15  dní  pred  prerokovaním  v  zastupiteľstve 
zverejnený. Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Nesluša dňa…
……..

     Rozsah kontrolnej  činnosti  a  úlohy hlavného kontrolóra sú definované v § 18d zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


