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                                        Obec   U d i č a 

 
Hlavný kontrolór obce Udiča 

 
Návrh 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča 

na obdobie september – december 2016 

 

 

       Hlavný kontrolór obce, v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, vykonáva kontrolnú činnosť, ktorej podľa tohto zákona 

podlieha: 

 

a) obecný úrad, 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú 

s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 

dotýkajúcom sa tohto majetku, 

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné 

výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu 

nakladania s týmito prostriedkami. 

 

       Kontrolnou činnosťou sa rozumie 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, vykonávanie základnej finančnej 

kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste v zmysle 

ustanovení zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, dostupnosť, správnosť 

a úplnosť informácií o hospodárení s verejnými prostriedkami, kontrola príjmov, výdavkov 

a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia 

ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

 

        Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa zákona č. 357/2015 

Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje 

základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly. Pri kontrole sa riadi 

základnými pravidlami finančnej kontroly a overuje najmä objektívny stav kontrolovaných 

skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými normami. 

        

 

 

Poznámka: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča je pripravený na 

obdobie september – december 2016 z dôvodu výkonu činnosti hlavného kontrolóra obce od 

1.9.2016 a je predkladaný v súlade s ustanovením § 18f  ods. 1  písm. b)  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Rozsah kontrolnej činnosti a kontrolované subjekty v období september – 

december 2016: 

 
1.  Rozsah kontrolnej činnosti: 

 

- kontrola zákonnosti účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce 

- kontrola príjmov a výdavkov a finančných operácií obce  

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 

obce 

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

2.  Zameranie kontrolnej činnosti a kontrolované subjekty:  

 

- Obecný úrad Udiča – finančná kontrola na mieste – plnenie schváleného rozpočtu 

obce za 1. - 3. štvrťrok 2016, plnenie príjmovej časti rozpočtu, čerpanie výdavkov;  

kontrola vyberania daní a poplatkov v zmysle platných všeobecne záväzných 

nariadení obce; kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v roku 2016.      

- Základná škola s materskou školou Udiča – finančná kontrola na mieste – plnenie 

rozpočtu ZŠ s MŠ za 1. - 3. štvrťrok 2016, kontrola hospodárenia s finančnými 

prostriedkami a majetkom obce v správe ZŠ s MŠ Udiča, vykonávanie základnej 

finančnej kontroly  

- Subjekty, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné 

finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito 

prostriedkami – kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce a s tým 

súvisiacich vnútorných predpisov, príp. nariadení obce 

- Mimoriadne kontroly na požiadanie obecného zastupiteľstva    

  

3.  Plnenie ďalších úlohy, príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:  

 

- Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Udiča na rok 2017 a viacročnému 

rozpočtu na roky 2017 – 2019 

- Vypracovanie návrhu plánu práce kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 a predloženie 

obecnému zastupiteľstvu, príprava pravidiel kontrolnej činnosti v zmysle § 18e zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp.. 

- Plnenie úloh v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Udiča  

- Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

- Ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom        

 

 

 

 

Udiča, 1.9.2016 

 

          Ing. Alena Tršková 

                                                                                             hlavná kontrolórka obce    


