
Verejné pripomienkové konanie 
 
 
 
 
 

Obecný úrad v Hviezdoslavove  podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb.   o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste 

v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie 

 
 
 

Návrh 
 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

 

 
  

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu 

právnické osoby a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu plánu v písomnej 

forme – na adresu obecného úradu Hviezdoslavov č. 8, 930 41  Hviezdoslavov, 

elektronicky – na adresu obecny@hviezdoslavov.sk alebo ústne do zápisnice počas 

úradných hodín obecného úradu.    

(Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 

textu, a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu, 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia 

nemusí prihliadať.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B E C   H V I E Z D O S L A V O V 
 

 

 

 

                                                     

                        Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018   

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnený pred schválením:   30.11.2017 

Zvesený pred schvaľovaním:   12.12.2017 

Schválený:                           14.12.2017  uznesením č.  

Nadobúda účinnosť:   01.01.2018 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 



Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

 
    Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.  

    Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle  

a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých   

    zákonov,  

b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ,  

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení  

    neskorších predpisov, 

e) interných predpisov obce. 

 

1. Následné finančné kontroly  
a) kontrola príjmových a výdavkových dokladov, správnosť ich vystavenia a zaúčtovania, ako    

    aj správnosti ich zaradenia podľa ekonomickej klasifikácie do rozpočtu obce,  

b) kontrola účtovných dokladov vypracovaných na základe bankových výpisov,  

c) kontrola správnosti účtovania na likvidačných listinách dodávateľských faktúr,  

d) kontrola správnosti fakturácie na základe nájomných zmlúv, správnosť vystavenia a  

    zaúčtovania,  

e) kontrola správnosti vystavených rozhodnutí o vyrubení miestnych daní,  

f) kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a    

    majetkovými právami obce,  

g) kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly.  

 

2. Ostatné kontroly  
a) kontrola dodržania postupu pri predaji, prenájme alebo prevode obecného majetku,  

b) kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií,  

c) kontrola zverejňovania povinných informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k   

    informáciám,   

d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce vrátane všeobecne  záväzných   

    právnych predpisov,  

e) kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva,  

f) kontrola postupov pri žiadostiach o poskytnutie informácií,  

g) kontrola inventarizácie majetku obce (hmotná, finančná),  

h) kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti , 

i) podľa požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

3. Iná činnosť  
a) vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017,  

b) vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017,  

c) predkladanie Správ alebo Návrhov Správ  o výsledku kontrol na zasadanie obecného    

    zastupiteľstva.  

d) podľa legislatívneho procesu vypracovanie VZN a interných predpisov obce,  

e) zabezpečenie aktualizácie interných predpisov obce, VZN a pod.  

 

                                                                                                    Ing. Stanislav F e k e t e  

                                                                                                         hlavný kontrolór 


