
 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves 

na II. polrok  roka 2018 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, činnosť hlavnej kontrolórky bude v II. polroku roka 2018 

zameraná na viaceré činnosti. 

 

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti: 

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude postupné zisťovanie stavu a odstrá-

nenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce v súlade s 

platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
Kontrolná finančná činnosť v II. polroku  roka 2018 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 II. polrok roka 2018, 

2. Kontrola aktualizácie inventarizácie majetku obce 

3. Kontrolu z podnetov poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce  a na základe poznat-

kov dosiahnutých pri výkone činnosti hlavnej kontrolórky. 

4. Ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Bellova Ves 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2019                   

s výhľadom na roky 2020 a 2021 podľa §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.  

 

V Bellovej Vsi, dňa 30.05.2018      ....................................................................... 

        Ing. Mária Viestová 

       hlavný kontrolór obce Bellova Ves 

Schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 24/OZ/2018 zo dňa 22. 06. 2018 

 


