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Hlavná  kontrolórka Obce Predajná Ing. Miroslava Vaisová 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  

p r e d k l a d á m 

obecnému zastupiteľstvu Obce Predajná 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  

HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 1.POLROK 2023 

 
Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné 

ciele predmetných kontrol. 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v 1. polroku 2023 bude realizovaná v kontrolovanom 

subjekte, konkrétne:  v OÚ Predajná a v ZŠ s MŠ Predajná 

 

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

1. Finančná kontrola povinného zverejňovania zmlúv ZŠ s MŠ Predajná v Centrálnom registri 

zmlúv  

Cieľ kontroly: dodržanie zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

2. Finančná kontrola  procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a  záväzkov ku  

dňu riadnej účtovnej závierky na obecnom úrade, a v ZŠ s MŠ Predajná k 31.12.2022 

Cieľ kontroly: dodržanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v z. n. p. 

3. Finančná kontrola  plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok 2023 

Cieľ kontroly: Dodržanie rozpočtu obce, ZŠ s MŠ Predajná a zákona č. 583/2004 Z z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

4. Finančná kontrola vyrubenia poplatku za rozvoj a jeho použitie v roku 2022 

Cieľ: dodržanie zákona č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. a VZN obce Predajná č. 5/2021 o ustanovení  miestneho poplatku 

za rozvoj 

B)  Mimoriadne kontroly   v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. , ak o to požiada 

obecné zastupiteľstvo alebo starostka, ak vec neznesie odklad 

C)  Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 

2. Správa o stave pohľadávok obce Predajná k 31.12.2022 

3. Správa o kontrole vybavovania žiadostí, sťažností a petícií za rok 2022 

4. Spracovanie  stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 

5. Spracovanie  stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2022 

6. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2023 

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej  kontrolórky 

  1. Účasť na rokovaniach orgánov obce 

  2. Stanoviská k pripravovaným materiálom na rokovanie orgánov obce 

  3. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a 

evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Predajná 

 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 28.11.2022 

 

Spracovala: 

Ing. Miroslava Vaisová  

hlavná kontrolórka  


