
 

 

 

 

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti  

 

 

hlavného kontrolóra obce Vaďovce na obdobie 

I.polroka 2020 
 

 
 
 
 
 
Vypracovala : 
Ľubomíra Naďová, 

  Hlavná kontrolórka obce Vaďovce 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
V súlade s ustanovením § 18f, odst. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Z .z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu vo 

Vaďovciach  

  

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA OBDOBIE I.polroka 2020 
 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky sa riadi zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje 
pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie 

všeobecne záväzných nariadení, dodržiavanie hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení s 

verejnými finančnými prostriedkami.  

Kontrola efektívnosti správy sa vykonáva zisťovaním, analyzovaním  
- systému správy, jej jednotlivých úsekov a organizačných zložiek,  

- vzťahu medzi rozsahom činnosti správy, ich usporiadaním a organizačným zabezpečením 

týchto činností,  

- využívania ľudských zdrojov a technických prostriedkov,  

- toku informácií v správe.  

 
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je zameraný na kontrolu: 

- zákonnosti  

- účinnosti 

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

- príjmoch, výdavkov a finančných operácií obce 

- vybavovanie sťažností a petícii 

- všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce 
- plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

- dodržiavanie interných predpisov obce a ďalších úloh podľa osobitných predpisov 

 

I. Plán výkonu kontrolnej činnosti 
 

Kontrolná   činnosť  bude  vykonávaná  na  Obecnom  úrade  vo Vaďovciach, vo vybraných 

organizáciách   riadených  obecným  úradom  ako  i  u  právnických osôb a iných osôb, ktoré 

nakladajú s majetkom, finančnými  prostriedkami Obce Vaďovce, alebo ktorým bol majetok  
obce ponechaný na užívanie, v rozsahu tohto majetku. 

Plán výkonu kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2020 bude zameraný nasledovne: 

 

ح  Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019 
 Kontrola pokladne a pokladničnej hotovostiح 

   Kontrola ukončenia roka , kontrola príjmov a výdavkov, vedenie účtovníctva a kontrolaح 

    hospodárenia podľa platných predpisov a smerníc v súlade so zákonom o účtovníctve      

   Kontrola predpisov na daň z nehnuteľností, poplatkov za psa, za vývoz komunálnehoح 
   odpadu, vymáhanie pohľadávok 

   Stanovisko k záverečnému účtu obce ح

 Kontrola plnenia uznesení OZ a kontrola zápisníc jednotlivých komisiح 

 Kontrola platenia nájomného v nájomných bytoch  ح
Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstvaح    
                                                                        Vypracovala : Ľubomíra Naďová, hlavná kontrolórka obce 


