
Obecný úrad Dlhá nad Kysucou 
 

Hlavný kontrolór obce Dlhá nad Kysucou 

 
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 

HLAVNÉHO KONTROLÓRA  

na obdobie I. polroka 2018 

 
schválený uznesením OZ č. ................/2017 dňa ...............2017 

 
V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v I. polroku roka 2018 na 

nasledovné kontroly a úlohy: 

 
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ  

Kontroly v súlade s § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 

1. Kontrola výdavkov obce - dodávateľské faktúry ako aj pokladničné výdavkové 

doklady a ich opodstatnenosť za obdobie roka  7-12/2017, plnenie schváleného 

rozpočtu obce za II. polrok 2017. 

2. Kontrola rozpočtovej organizácie (MŠ) - dodávateľské faktúry, pokladňa, kontrola 

celkových výdavkov MŠ k 31.12.2017, plnenie rozpočtu MŠ za II. polrok 2017. 

  

3. Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017 a celkového dlhu obce v zmysle 

§ 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

4. Kontroly v zmysle uznesení obecného zastupiteľstva. 

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERÁLOV  

      Stanoviská v súlade s § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
1. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017. 

2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 

3. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie. 

 

                                                                                                  

Vypracovala a predkladá:  

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

                                                                                                    Ing. Gabriela Kvašňovská 

    hlavný kontrolór obce 

 

 
 

V Dlhej nad Kysucou  20.11.2017                                             
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Návrh na Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v obci Dlhá nad Kysucou  

1. Schvaľuje  

a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018  

 

2. Poveruje  

b) Hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti 

na I. polrok 2018  

 

Predložené na zverejnenie v súlade s § 18f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení   

 
 

 

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dlhá nad Kysucou  

č.         /2017, dňa ..................... 

 

 

 

 

 


