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PLÁN  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce IPEĽSKÉ PREDMOSTIE  na I. polrok 2020 

 

V súlade s §18f, ods. 1, písm. b/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.  nesk. zmien a doplnkov      p r e d k l a d á m    n á v r h    

Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020: 

 

Zámer kontrolnej činnosti: Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu, hospodárnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými  finančnými 

prostriedkami a s majetkom obce. Časové zameranie kontrolných aktivít má k tomuto prispieť najmä preventívnymi opatreniami – 

predchádzaním protiprávnemu konaniu, zefektívneniu využívania majetku a hospodáreniu s majetkom i finančnými prostriedkami v zmysle 

zásad účelnosti a účinnosti. 

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti: Dosiahnutie súladu činnosti obce, jej orgánov, výkonného aparátu so zákonom o obecnom zriadení č . 

369/1990 Zb., zákonom  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy    v z.n.p.,   zákonom č. 138/1991 Zb.  o majetku 

obcí v z.n.z.d.,    zákonom č.   582/2004   Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, zák. č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a všetkými ostatnými všeobecne záväznými právnymi  predpismi upravujúcimi činnosť 

miestnej samosprávy pri zabezpečovaní originálnych kompetencií i preneseného výkonu štátnej správy v záujme naplnenia oprávnených potrieb 

a záujmov občanov obce. 

Rozsah kontrolnej činnosti: V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona 396/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov v 

súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva. 

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI: 

A/ Kontrolná činnosť 

Kontrola, ak obecné zastupiteľstvo na základe § 18f ods. 1 písm. h) požiada o vykonanie kontrol a v prípadoch, alebo ak sa vyskytnú okolnosti, 

na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. 

B /Ostatné kontroly vyplývajúce zo zákona č.369/1990 Zb. -  o obecnom zriadení:  

a/ Kontroly plnenia uznesení  OZ.  

b/ Kontroly požadované na základe uznesení OZ.  

C/ Plán ostatnej činnosti  

1. Príprava a tvorba koncepčných materiálov  

- spracovanie podkladov, resp. pripomienok k zákonom, nariadeniam a rôznym materiálom týkajúcich sa systému kontroly a chodu obce 

2. Vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov   

- spolupráca pri zabezpečovaní na odbornej príprave a vzdelávania zamestnancov  

3. Spolupráca  so Zastupiteľstvom obce Ipeľské Predmostie 

- aktívna účasť na zasadnutiach Zastupiteľstva obce 

- predkladanie správy o kontrolnej činnosti Zastupiteľstvu obce  

D/ Poradie kontrol a zmeny 

Poradie vykonávania jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny môžu nastať v závislosti od časového rozsahu, potrebného na 

vykonanie jednotlivých kontrol. 

 

V Ip. Predmostí dňa 28.11.2019 

Vypracovala: Tóthová Edita, Ing. 

 

 

Ing. Edita Tóthová, v.r., hlavná kontrolórka obce Ipeľské Predmostie 
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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ipeľské Predmostie  na I. polrok 2020  bol v zmysle §18 f / 1 / b zákona č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce Ipeľské Predmostie v termíne od 29.11.2019. 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ipeľské Predmostie  na I. polrok 2020   bol prerokovaný a schválený na OZ 

v Ipeľskom Predmostí uznesením č. ......................................./2019 dňa 13.12.2019. 

 

 

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ipeľskom Predmostí na svojom ........... zasadnutí konanom dňa 13.12.2019 

 

prerokovalo 

Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020. 

 

 

 
 


