
NÁVRH  

PLÁN  KONTROLNEJ  ČINNOSTI  HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE 

DOLNÁ ŽDAŇA  NA 1. POLROK 2022 

V zmysle § 18f 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 predkladá Obecnému 

zastupiteľstvu v Dolnej Ždani plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2022, 

ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci najneskôr 15 dní pred rokovaním v obecnom 

zastupiteľstve.  

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Ždaňa  na 1. polrok 2022    

 

Kontrolná činnosť :  

 

1. Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 31.12.2021      

2. Kontrola zostavenia účtovnej závierky za rok 2021 

3. Kontrola pokladničnej hotovosti  

   

Ostatné kontroly :  

1. Pravidelná kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z uzatvorených nájomných zmlúv  

týkajúcich sa obecných bytov (  predpisy a úhrady nájomného,  ročné vyúčtovanie za služby spojené 

s bývaním, hospodárenie s fondom opráv , dodržiavanie domového poriadku...)   

2. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva  

3. Kontroly vykonávané na základe žiadosti starostu obce  

4. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov , o ktorých sa hlavná kontrolórka 

dozvedela pri výkone svojej činnosti.  

Stanoviská a iné činnosti .   

1. Návrh plánu na 2. polrok 2022 

3. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021  

4.  Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN 

5. Spolupráca pri riešení aktuálnych problémoch týkajúcich sa obce, metodická pomoc pracovníkom 

obce.  

6. Účasť na zasadaniach ekonomickej komisie  

7. Účasť na zasadaniach obecného zastupiteľstva  

   

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania 

jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej 

problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu 

jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné 

vykonať iné náhodné kontroly.  

 

V Dolnej Ždani  dňa 19.11. 2021  

 
                                                                                               PhDr. Janette Brnáková  

                                                                                               Hlavná kontrolórka obce  

 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky bol zverejnený  dňa 19.11.2021        


