
                                     

 

                      Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kraľovany na 2. polrok            

      2019 
 V súlade s ustanovením § 18  f, ods.1 písm b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 

zastupiteľstvu obce Kraľovany 

 

      „ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na      

 2. polrok 2019 „ s týmto zameraním: 

 
1/ Kontrola bankových operácií, účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú 

správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a 

zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších  zmien a 

doplnkov, kontrola bezhotovostných a hotovostných finančných operácií 

 

2/ Kontrola pokladne a pokladničných dokladov za obdobie 1. polrok 2019 

 

3/ Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Kraľovany  na roky 

2020 a viacročného na roky 2021-2022 pred jeho schválením v obecnom 

zastupiteľstve 

 

4/  Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

 

5/  Operatívne kontroly 

 

6/ Kontroly z vlastného podnetu na základe poznatkov, ktoré nastali pri v ýkone 

kontrolnej činnosti 

 

 

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce 

 

- Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

 

- účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva 

 

- Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a 

školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných 

inými vzdelávacími inštitúciami 

 

- Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerniciach 

 



 

 

- Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

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

neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc 

 

 Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu 

kontrolovanej problematiky ako aj od čiastkového uväzku hodín určených na výkon 

kontroly obce 

 

 

 

Vypracoval: Michalík Ivan, hlavný kontrolór obce 

 

 


