
Plán kontrolnej činnosti  

hlavného kontrolóra obce Ostrovany na rok  2017 

 

 

 V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. § 18d  a  zákona 211/2002 Z.z., v znení neskorších 

predpisov,  predkladám  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrovany na rok 

2017  

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je zameraný na kontrolu: 

- zákonnosti,  

- účinnosti, 

- hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými   

   právami obce v nasledovných oblastiach: 

 

I. Plán výkonu kontrolnej činnosti 

 Kontrolná činnosti bude vykonávaná na Obecnom úrade v Ostrovanoch, vo vybraných 

organizáciách riadených OcÚ, ako i u právnických osôb a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom, 

finančnými prostriedkami OcÚ Ostrovany, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie, 

v rozsahu tohto majetku. 

 kontrola plnenia uznesení 

 kontrola vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok 

 v súlade s existujúcou právnou úpravou vykonanie kontroly vybraného všeobecne 

záväzného nariadenia obce 

 vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 a jeho 

predloženie na rokovanie OZ ešte pred schválením záverečného účtu obce a to najneskôr do 

30.6.2017 

 kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni obce v zmysle § 29 zákona č.431/2002 

o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov 

 kontrola vybavovania sťažností v zmysle zákona č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach v platnom 

znení prijatých obcou Ostrovany a kontrola vybavovania petícií prijatých obcou Ostrovany 

 kontrola čerpania poskytnutých dotácií obcou Ostrovany na základe platných zmlúv 

 kontrola rozpočtovej organizácie 

 vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ostrovany na roky 

2018 – 2020 (stanovisko bude predložené na rokovanie OZ pri prerokovaní návrhu rozpočtu 

obce Ostrovany na roky 2018 - 2020) 

II. Ostatná činnosť HK : 

 účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

 účasť na zasadnutiach komisií OZ podľa požiadaviek predsedov jednotlivých komisií 

 vypracovanie stanovísk a odpovedí na otázky poslancov OZ 

 spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok 2018 

Tento návrh kontrolnej činnosti môže byť v priebehu roka zmenený, okrem uvedenej kontrolnej 

činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada Obecné zastupiteľstvo a kontroly mimo 

plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného rozhodnutia hlavného kontrolóra obce, 

predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly 

                                                                                                                                       

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

                                                                                                       Ing. Zuzana Cervová 

                                                                                                         hl. kontrolór obce 

 

Predložené na zverejnenie 7.12.2016 


