
Hlavná kontrolórka obce  Mošurov

Na rokovanie zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Mošurove

      dňa 14.12.2022 

K bodu rokovania číslo: 7

      

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošurov
 na 1. polrok 2023

Predkladá: Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo obce Mošurov
v súlade s § 11 ods. 4  a § 18 f ods. 1 
písm. b) Zákona SNR  č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

       
I. schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

II. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol 
podľa plánu kontrolnej činnosti  
na 1. polrok 2023

Ing. Janka Šoltésová, PhD.
hlavná kontrolórka obce

Vypracovala:
Ing. Janka Šoltésová, PhD.
hlavná kontrolórka obce

Materiál obsahuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti
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Hlavná  kontrolórka obce Mošurov      

Návrh plánu kontrolnej činnosti  predkladá  hlavná kontrolórka obce v zmysle § 18 f
ods. 1 písm. b) Zákona SNR č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  obecnému
zastupiteľstvu jedenkrát polročne. 

V súlade s citovaným zákonom

p r e d k l a d á m 

Obecnému zastupiteľstvu obce Mošurov 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 1. POLROK 2023

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle Zákona SNR 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, na obecnom úrade v Mošurove.

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

obecnom zriadení v z. n. p.

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2022 – január 

2. Kontrola vykonania inventarizácie majetku, stavu pohľadávok obce k 31.12.2022 – 

február 

3. Kontrola úhrad daní z nehnuteľností a poplatkov za odpad a vodu za rok 2022 – marec 

4. Kontrola čerpania rozpočtu obce - príjmy, výdavky, finančné operácie, rozpočtové 

opatrenia – ich evidencia – apríl 

B)  Mimoriadne kontroly 

v súlade s § 18 f ods. 1 písm. h) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonať, 

ak ju o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti:

1. Predloženie správy o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu  za rok 2022 
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(§18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.).

Obdobie: do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku

2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2022 

pred  jeho schválením v obecnom zastupiteľstve  (§ 18f  ods. 1 písm. c).

Predpokladané obdobie: máj - jún

3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023 - máj 

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej  kontrolórky

 Účasť na rokovaniach orgánov obce 

 Zvyšovanie svojej odbornosti účasťou na odborných seminároch a školeniach

 Metodická  pomoc pri  príprave  všeobecne záväzných  nariadení  a interných smerníc

a ostatných dokumentov obce 

Návrh zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce odo dňa: 29.11.2022

Mošurov, 29.11.2022                                                          Ing. Janka Šoltésová, PhD. v. r. 

                                                                                                   hlavná kontrolórka obce            
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