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Ing. Andrea Marhevková 

Hlavná kontrolórka obce Hranovnica 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Hranovnica na 2. polrok 2016 

 

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti : 

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií zistiť reálny stav hospodárenia obce, obcou 

zriadených subjektov a subjektov financovaných z obecného rozpočtu, a tým preventívne napomôcť 

k zákonnému, efektívnemu a hospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami a majetkom 

obce. V prípade zistenia nedostatkov, prispieť k ich odstráneniu, zefektívniť činnosti orgánov obce 

a prispieť k budovaniu dobrého mena samosprávy  v súlade s platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

Rozsah kontrolnej činnosti : 

V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona 396/1990 Zb. z.  o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva. 

Plán kontrolnej činnosti 

1. Kontrola príjmov a výdavkov, záväzkov a pohľadávok obce za I. polrok 2016   

Termín:  priebežne júl až december 2016 

2. Školenie pre subjekty, čerpajúce finančné prostriedky obce o spôsobe vyúčtovania dotácie. 

Termín: júl 2016 

3. Kontrola, úprava a aktualizácia vnútorných smerníc obce. 

Termín: júl až september 2016 

4. Kontrola bankových prevodov na ZŠ Hranovnica za 2. polrok 2015 

Termín: november 2016 

5. Vypracovanie stanoviska k rozpočtu obce na rok  2017 

Termín : december 2016 

6. Kontrola plnenia uznesení OZ. 

Termín: pravidelne na každom riadnom zasadnutí OZ 

7. Kontrola iných projektov a finančných operácií v prípade poverenia zo strany obecného 

zastupiteľstva. 

Termín: podľa konkrétneho poverenia 

8. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

Termín:  december 2016 
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9. Iné činnosti vyplývajúce z výkonu funkcie hlavnej kontrolórky obce. 

Termín: priebežne  v prípade potreby 

 

 

V Hranovnici, 11. Júna 2016 

 

          Ing. Andrea Marhevková 

                                                                                              Hlavná kontrolórka obce Hranovnica 

 

 

Týmto žiadam v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica  na 2. polrok 2016 

zverejniť  na úradnej tabuli obce v termíne od 13. júna 2016  

 

 

 

 

 

 


