
Dana Hojnošová, kontrolórka obce Štôla 

Na základe ustanovenia § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu  

N Á V R H 
PLÁNU  KONTROLNEJ ČINNOSTI  NA 1. POLROK 2022 

 
Cieľ výkonu kontrolnej činnosti: Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií zistiť reálny stav 
hospodárenia obce a tým preventívne napomôcť k zákonnému, efektívnemu a hospodárnemu 
nakladaniu s finančnými prostriedkami a majetkom obce.   
Rozsah kontrolnej činnosti upravuje zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov podľa §18d. 
Výkon kontroly je všeobecne orientovaný na:  dodržiavanie legislatívy, účelnosti, účinností, 
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,  
dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavanie 
interných predpisov,  prípravu, plnenie a hodnotenie (monitoring) rozpočtu, kontrolu  hospodárenia s 
finančnými a materiálnymi prostriedkami, kontrolu použitia poskytnutých účelových dotácií a 
nenávratnej finančnej pomoci v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy a zákony.   
 
V I. polroku  2022 budú vykonané tieto kontroly: 
 

1. Kontrola príjmov a výdavkov, záväzkov a pohľadávok obce za II. polrok 2021  
Termín: január 2022 

2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021 
Termín: február 2022 

3. Kontrola čerpania rozpočtu za 2. polrok 2021  
Termín: marec 2022 

4. Kontrola plnenia uznesení 
Termín: priebežne 

5. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021 
Termín: marec 2022 

6. Kontrola výberu miestnych daní a poplatkov 
Termín: apríl 2022 

7. Kontrola príjmov a výdavkov  za I. štvrťrok 2022 Termín: máj 2022 
8. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

Termín: jún 2022 
9. Kontroly o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo a kontroly na základe podnetu 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE Obecné  zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov: 

a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štôla na 1. polrok 2022,  

b) poveruje hlavného kontrolóra obce vykonať kontroly podľa schváleného plánu. 

Štôla, 23. 11. 2021 

       Dana Hojnošová  
       Kontrolórka obce 
 

Vyvesené:   

Schválené:  


