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 Dôvodová správa

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra v zmysle § 18 d) Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov  (  ďalej  zákon  o obecnom  zriadení  )  sa
rozumie v rozsahu primeranom k dohodnutému pracovnému úväzku:

a) kontrola  zákonnosti,  účinnosti,  hospodárnosti  a  efektívnosti  pri  hospodárení  a
nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
užíva podľa osobitných predpisov, 

b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
c) kontrola  vybavovania  sťažností  a  petícií  a  vnútorného  predpisu  na  vybavovanie

sťažnosti, 
d) kontrola  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  vrátane  nariadení

obce. 
V  súlade  s  ustanovením  §  18f  ods.  1  písm.  b)  zákona  o  obecnom zriadení  predkladám
Obecnému  zastupiteľstvu  obce  Mošurov  návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  na  obdobie  2.
polroka 2022.
 Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle:

a) Zákona  č.  357/2015  Z.  z.  o  finančnej  kontrole  a  audite  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov,

b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
d) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení

neskorších predpisov,
e) Zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  v  znení

neskorších predpisov.

A. Kontroly
1. Kontrola  plnenia  uznesení  obecného  zastupiteľstva  v  súlade  s  §  18d  zákona

o obecnom zriadení - podľa termínov konania plánovaných zasadnutí OZ v roku 2022,
2. Kontrola  uskutočňovania  pokladničných  operácií  a  inventarizácia  pokladničnej  

hotovosti – júl 2022,
3. Kontrola plnenia rozpočtu obce k 30.6.2022 – august - september 2022,
4. Kontrola  vybavovania  sťažností  podľa  Zákona  č.94/2017  Z.  z.  o  

sťažnostiach a petíciách podľa Zákona č. 29/2015 Z. z. o petíciách – október 2022,
5. Vypracovanie  odborného  stanoviska  k  návrhu  rozpočtu  obce  pred  jeho  

schválením  obecným  zastupiteľstvom,  (§  18f  ods.  1  písm.  c)  zákona  o obecnom
zriadení ) – november – december 2022

6. Vypracovanie  a  predloženie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  obecnému  
zastupiteľstvu (§18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení ) - december 2022,

7. Kontrola na základe požiadavky obecného zastupiteľstva a starostu obce v zmysle §
18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení alebo na základe podnetu a poznatkov
z vlastnej kontrolnej činnosti.
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B. Ďalšie činnosti :
1. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, školeniach a seminároch
2. Predkladanie správ z vykonaných kontrol,
3. Metodická pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc a

dokumentov obce.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Mošurove v zmysle § 18f ods. 1. písm. b) Zákona SNR č. 369/1990
Zb.  o  obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov  schvaľuje Plán kontrolnej  činnosti
hlavnej kontrolórky obce Mošurov na obdobie 2. polroka 2022.

Prijatie  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  obce  Mošurov  v  zmysle
ustanovenia Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých  zákonov v  znení  neskorších  predpisov  a  §  18e  Zákona  SNR č.  369/1990 Zb.
o obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov,  je  zároveň  poverením  na  vykonanie
kontroly a následnej finančnej kontroly.

 Mošurov, 29. júla 2022                                                           Ing. Janka Šoltésová, PhD. v. r.
                                                                                                      hlavná kontrolórka obce
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