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NÁVRH PLÁNU  KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA  OBCE 

 ORAVSKÁ  LESNÁ  NA  2. POLROK 2019 

 

 V zmysle § 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 hlavný kontrolór obce Oravská 

Lesná, predkladá obecnému zastupiteľstvu v Oravskej Lesnej návrh  plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na 2. polrok r. 2019. 

 

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná na 2. polrok  r. 2019 

bude zameraná na nasledujúce kontroly a úlohy 

 

Pravidelné  kontroly 

 kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Oravská Lesná 

 

Finančné kontroly a kontroly dodržiavania zákonných postupov 

 

 kontrola stavu záväzkov a vymáhanie pohľadávok ku 31. 09. 2019 v zmysle § 17 zákona  

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 kontrola vykonávania  základnej kontroly podľa  zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole  

a  vnútornom  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 finančná kontrola pokladne a pokladničných kníh  obce a rozpočtovej  organizácie obce  za   

3. štvrťrok  r. 2019 

 kontrola plnenia  rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie obce  za  3. štvrťrok  r. 2019 

 kontrola čerpania kapitálových výdavkov obce, kontrola splnenia opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov z predošlých kontrol 

 kontrola vybavovania sťažností v zmysle zákona   č. 9/2010 Z. z.   o   sťažnostiach a petícií 

v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve č. 242/1998 Z. z. za 1. polrok  r. 2019  

 

Ostatné kontroly 

 

 kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na 

základe uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone  svojej 

činnosti 
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Stanoviská hlavného kontrolóra 

 

 vypracovanie  správy z kontrolnej činnosti za rok 2019 

 vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Oravská Lesná na rok  2020 

 

Plnenie úloh hlavného kontrolóra 

 

 správy o výsledku kontrol 

 návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok  r. 2020 

 aktívna účasť na zasadaniach obecného zastupiteľstva a pracovných stretnutiach obecného 

zastupiteľstva 

  

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra 

 

 spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN,  

zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a  

školeniach v zmysle zákonníka práce  

 

 

 

 

 

V Oravskej Lesnej, dňa 30. 05. 2019 

Predkladá:  Mgr. Jaroslav Mateáš, hlavný kontrolór obce  Oravská Lesná 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 2. polroka  r.  2019 bol vyvesený na  

pripomienkovanie  občanom Oravskej Lesnej  dňa: 31. 05. 2019. 

 

Dátum schválenia: 

Číslo uznesenia: 


