
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Hviezdoslavov 

na obdobie od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023 

 

Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon“) predkladám plán kontrolnej 
činnosti na obdobie od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023 (ďalej len ako „plán“). Činnosť hlavného kontrolóra obce Hviezdoslavov 
(ďalej len ako „kontrolór“) v dotknutom období bude okrem kontrolnej činnosti zahŕňať aj ostatné činnosti vyplývajúce 
z kompetencií stanovených zákonom. Štruktúra kontrolnej činnosti kontrolóra je zložená z pravidelných kontrol a ostatných 
kontrol stanovených v pláne. Obcou sa na účely tohto plánu má na mysli obec Hviezdoslavov kód obce: 501638, IČO: 00 305 
456, Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Miloslavov. 

Základný legislatívny rámec:  

a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako 
„zákon o finančnej kontrole a audite“); 

b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;  

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí;  

d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o 
verejnom obstarávaní“);  

f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
ako „zákon o slobode informácií“);  

g) Všeobecne záväzných nariadení obce;  

h) interných predpisov obce.  

Základný legislatívny rámec môže byť rozšírený z dôvodu špecifických potrieb pri výkone kontrol. 

1. Pravidelná kontrola   

Pravidelné kontroly sú vykonávané najmä za účelom kontroly: 

- zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami 
obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov; 

- overovania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich 
uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov 
a cieľov finančných operácií alebo ich častí. 

a) Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce pri 
hospodárení s jej majetkom; 

b) kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste; 

c) kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce; 

d) kontrola stavu a vývoja dlhu obce. 

2. Ostatné kontroly  

Kontrola:  

a) vybavovania sťažností; 

b) vybavovania petícií; 

c) dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce; 

d) plnenia uznesení obecného zastupiteľstva; 

e) dodržiavania interných predpisov obce; 

f) dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím; 

g) plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi; 



h) vykonaná na základe uznesenia zastupiteľstva obce, ak vec neznesie odklad; 

i) vykonaná na základe podnetu starostu obce, ak vec neznesie odklad; 

j) vykonaná z vlastného podnetu na základe zistení identifikovaných z vlastnej činnosti. 

3. Iná činnosť  

a) Vypracovanie odborných a iných stanovísk k vybraným materiálom predkladaných do obecného zastupiteľstva;  

b) v relevantných prípadoch príprava odporúčaní ku návrhom všeobecne záväzných nariadení a iných interných 
predpisov obce. 

 

 

Vo Hviezdoslavove, 15.11.2022 

 

JUDr. Mário Vanc, LL.M.  

  hlavný kontrolór obce 


