
 

V súlade  s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  predkladám 
 

Obecnému  zastupiteľstvu Obce Jablonové   
  

NÁVRH   

plánu  kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018 
 

A. Kontroly v súlade s § 18 d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

  

 

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného  zastupiteľstva Obce Jablonové schválených v 1.polroku 

2018.  

2. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu /výber/. 

3. Kontrola stavu a vývoja dlhu obce a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania v súlade s ust. § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

 

B. Stanoviská  v súlade s  § 18 f zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení 

 

Vypracovanie odborného stanoviska stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.  

 

C. Ostatná kontrolná činnosť 

 

Kontroly vykonávané na základe  uznesení obecného zastupiteľstva. 

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných  pri výkone činnosti. 

 

D.  Ostatné úlohy a činnosti 

 

Aktívna účasť na zasadnutiach  obecného  zastupiteľstva. 

Metodická podpora pri príprave interných predpisov obce.  

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach.   

 

Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti, 

množstva agendy a časovej náročnosti. 

 

OZ poveruje hlavnú kontrolórku na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2018. 

 

 

Návrh  plánu kontrolnej činnosti  bol  zverejnený  dňa                na úradnej tabuli Obce Jablonové   v 

súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z.  § 18 f ods. 1 písm. b/ . 

OZ schválilo Plán KČ na II. polrok 2018  uznesením č.          /2018    dňa   
 

Vypracovala :  Bc. Jozefína  Šipková, hlavná kontrolórka 

Jablonové, dňa  02. 06. 2018 

 

 

O B E C   J A B L O N O V É 
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 
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