
 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves 

na I. polrok  roka 2019 pri 30% pracovného úväzku 
 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                 

v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite                        

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade s Pravidlami kontrolnej hlavného kontrolóra 

Obce Bellova Ves činnosť hlavnej kontrolórky bude v I. polroku roka 2019 zameraná na viaceré 

činnosti. 

 

Zámer kontrolnej činnosti: 
Kontrolnými aktivitami prispieť k 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, 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.
 

 

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti: 
Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude postupné zisťovanie stavu                       

a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce                  

v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
Kontrolná činnosť v I. polroku  roka 2019 bude zameraná na: 

1.  finančnú kontrolu v zmysle zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite: 

 a) kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly na Obecnom úrade v Bellovej Vsi, 

 b) kontrola čerpania  rozpočtu za rok 2019, 

2. kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, za-

meranú najmä na inventarizáciu majetku obce, 

3. kontrolu plnenia uznesení OZ,  

4.   námatkovú kontrolu pokladničnej hotovosti 

5. kontrolu vybavovania a evidencie sťažností a petícií, 

6. kontrolu z podnetov poslancov obecného zastupiteľstva a na základe poznatkov dosiahnutých 

pri výkone činnosti hlavnej kontrolórky. 

7. ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Bellova Ves 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018 v zmysle §18f odst.1) 

písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred jeho 

samotných schválením v obecnom zastupiteľstve. 

2. Účasť na  zasadnutiach OZ v zmysle §18f ods. 2) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

 

Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v obci Bellova Ves v zmysle ustanovenia § 18e 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je zároveň poverením 

na vykonanie finančnej kontroly.  

 

Bellova Ves 28. 11. 2018        Ing. Mária Viestová v. r. 

          hlavný kontrolór Obce Bellova Ves 

 

 

Schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 55/OZ/2018 zo dňa 14.12.2018 

 


