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NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 

HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2022 

 

 

 

V zmysle  ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. b zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadenív znení 

neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Dubovici na prerokovanie a schválenie  

 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 

HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2022 

 

Činnosť hlavnej kontrolórky Obce Dubovica v II. polroku 2022 bude vykonávaná v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predkladaný návrh obsahuje 

kontrolné úlohy v oblasti samosprávy, ktoré sú pre činnosť hlavnej kontrolórky stanovené v § 18 d, 18 

e a 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

 V zmysle § 18 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 357/2015 o 

finančnej kontrole bude následná finančná kontrola zameraná na 

 

1. Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov: 

 

 Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2021 

 Kontrola pokladne, bankových operácií, účtovných dokladov za 2. štvrťrok 2022 zameraná na 

formálnu a vecnú správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve 

 Kontrola plnenia uznesení OZ za obdobie december 2021 - september 2022 

 Kontrola pokladne, bankových operácií, účtovných dokladov za 3. štvrťrok 2022 zameraná na 

formálnu a vecnú správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve 

 



 

2. Mimoriadne kontroly v súlade s ustanovením § 18f ods. 1. písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov: vykonať, ak o ne požiada obecné zastupiteľstvo  

 

3. Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra 

 Stanoviská k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce 

 Spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu 

 Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti 

 Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, pracovných poradách a zasadnutiach komisií 

na prizvanie predsedov komisií. 

 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, 

školeniach a konferenciách. 

 

 

  V Dubovici, dňa:  26.5.2022 

      

 

 

         Ing. Viktória Molčanová 


