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Helena Vanyová           Obecné zastupiteľstvo v Čučme 
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Plán kontrolnej činnosti hlavného      

kontrolóra na II. polrok 2021 
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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čučma 

 II. polrok 2021 
 
      V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Čučma predkladá 

obecnému zastupiteľstvu v Čučme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Čučma na II. polrok 2021 , ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve 

zverejnený spôsobom v obci obvyklým. 

Hlavná kontrolórka obce pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel 

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

v súlade s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako 

aj podľa Zásad na vykonávanie kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Čučma  

v zmysle ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

      V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné 

zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad. 

 

I. Stanoviská a iná činnosť 
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k návrhu 

viacročného  rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 

 

II. Kontrolná činnosť na II. polrok 2021 
1. Kontrola plnenia uznesení OZ v súlade s § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

2. Kontrola stavu pokladne obecného úradu Čučma 

3. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v MŠ k 30.06.2021 

4. Ďalšie kontroly na základe uznesenia OZ 

III. Ostatná činnosť HK 
1. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti. 

2. Spoluúčasť na riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce. 

3. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch 

a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných 

inými vzdelávacími inštitúciami. 

4. Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o 

obecnom zriadení v z.n.p. a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom 

záujme v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. 

  Pri plnení plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie jednotlivých kontrol. 

Do plánu kontrolnej činnosti môžu byť zahrnuté ďalšie kontroly podľa požiadaviek OZ a 

objektívnych požiadaviek na kontrolu, vyvolaných kontrolnou činnosťou, čo môže spôsobiť 

posunutie plánovanej kontroly do ďalšieho kontrolného obdobia.                                                                                                                                                                                                                  

Helena Vanyová 

V Čučme, 08.06.2021                                                                   hlavný kontrolór obce 


