
Hlavný  kontrolór Obce  Veľká  Ida.        
 
Predkladá Návrh plánu kontrolnej činnosti  v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 

369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov -  obecnému zastupiteľstvu 
jedenkrát polročne.  

 
V súlade s citovaným ustanovením zákona o obecnom zriadení  

p r e d k l a d á m  

obecnému zastupiteľstvu Obce Veľká Ida     

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2022 

 
 

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 ciele kontrolnej činnosti.   
 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v 2. polroku 2022 bude realizovaná 
v kontrolovanom subjekte, konkrétne: v  Obecnom  úrade obce  Veľká Ida a ZŠ Veľká Ida .  

 
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. Kontrola účelu použitia rozpočtových prostriedkov obce 
poskytnutých formou dotácii jednotlivým žiadateľom v roku 
2021.  

Povinná 
osoba 

Obec 

CIEĽ Dodržiavanie  zákona o rozpočtových pravidlách obce 
 

2. Kontrola účelu použitia  rozpočtových prostriedkov na prenesený 
výkon štátnej správy u ZŠ Veľká Ida  v roku 2021. 

Povinná 
osoba 

Obec - ZŠ 

CIEĽ Dodržiavanie  zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov. 
 

3. Kontrola vnútorných predpisov obce so zameraním na ich 
aktuálnosť. 

Povinná 
osoba 

Obec 



CIEĽ Dodržiavanie príslušných zákonov, na základe ktorých boli  vydané  

 
Poradie jednotlivých  kontrol podľa predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti 

nemusí byť dodržané.  Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej 
problematiky ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné 
vykonať iné kontroly. 
 
B)  Mimoriadne kontroly   v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb., ak o ne 

požiada OZ alebo starosta obce  

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

Vypracovanie správ o výsledkoch kontrolnej činnosti 

Termín: podľa programu rokovania OZ 

D) Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 

     Ak bude návrh rozpočtu spravovaný  v 2. polroku 2022 

E) Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra 

      Spracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

Účasť na rokovaniach OZ  

Metodická pomoc pri príprave posledného a ustanovujúceho zasadnutia OZ 

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 9.6.2022.  
 

 

Spracoval:    Ing. Jaroslav Hospodár HK obce 
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