
 

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i 

hlavnej kontrolórky obce Malatíny na I. polrok 2016  

________________________________________________ 

Rozsah kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce upravuje ust. § 18d zák. SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení  v platnom znení, pričom pod kontrolnou činnosťou sa rozumie :  

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 
s majetkom a majetkovými právami obce 

- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce 
- kontrola vybavovania sťažností a petícií 
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadenia obce 
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,  
- kontrola dodržiavania interných predpisov obce 
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými prepismi  

Pri  kontrolnej činnosti sa hlavný kontrolór obce riadi pravidlami kontrolnej činnosti, postupom podľa 
príslušných ustanovení platného zákona o finančnej kontrole.  
V podmienkach obce Malatíny obecné zastupiteľstvo ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej 
činnosti neustanovilo.  
 

Ciele kontrolnej činnosti: Zistiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, príčiny a škodlivé následky prípadného porušenia vnútorných 
predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevencia pri predchádzaní vzniku 
nedostatkov spoluprácou hlavnej kontrolórky s výkonnými orgánmi obce a so zamestnancami obce.  
 

V nadväznosti na rozsah a ciele kontrolnej činnosti, vykoná hlavná kontrolórka obce Malatíny 
v období od 1.1.2016 do 30.6.2016 nasledovné kontroly :  
 

1. Názov kontroly : Kontrola interných noriem vydaných obcou Malatíny ku dňu začatia kontroly 
so zameraním na kontrolu ich aktuálnosti a súladu so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi upravujúcimi jednotlivé agendy obce v oblasti výkonu samosprávnych funkcií ako aj 
preneseného výkonu štátnej správy.   
Zdôvodnenie kontroly : Predpokladom hospodárneho, efektívneho a účelného výkonu 
samosprávy obce je dodržiavanie zákonov a interných noriem mesta z nich vyplývajúcich. 
Tento predpoklad by nebol naplnený, ak by interné normy obce boli neaktuálne, alebo neboli 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
Miesto výkonu kontroly: obecný úrad Malatíny. 
 

2. Názov kontroly: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami obce a pri nakladaní s majetkom obce Malatíny so zameraním na 
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich vynakladania za obdobie I. štvrťroka roku 2016.  
Zdôvodnenie návrhu: Zabezpečenie plnení úloh obce vyplývajúcich  jej z príslušných zákonov  
ktoré upravujú hospodárenie obce (napr. zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, 
zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  zákon  o  rozpočtových  pravidlách územnej  
samosprávy, zákon o majetku obcí  a pod.)  
Miesto výkonu kontroly: obecný úrad Malatíny. 
 

3. Názov kontroly: Kontrola plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom v období od 
1.7.2015 do 31.12.2015.  
Zdôvodnenie návrhu: Zabezpečenie plnení úloh vyplývajúcich z uznesení obecného 
zastupiteľstva obce Malatíny. 
Miesto výkonu kontroly: kontrolou dokladov na obecnom úrade Malatíny a účasťou na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 



 
I. Ostatná činnosť : 

1. Kontroly vykonané hlavnou kontrolórkou z vlastného podnetu na základe poznatkov, ktoré sa 
hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti, príp. na základe podnetov prijatých od 
príslušných orgánov.  

2. Predloženie správ o výsledkoch kontrol obecnému zastupiteľstvu. 
3. Vypracovanie a predloženie správy obecnému zastupiteľstvu o činnosti hlavnej kontrolórky za 

rok 2015.   
4. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2015.   
5. Spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016. 
6. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, interných predpisov obce, VZN, odborná 

pomoc zamestnancom obce pri výkone ich činnosti.  
7. Sledovanie legislatívy, štúdium materiálov, zvyšovanie kvalifikácie.  
8. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva obce Malatíny. 

 

Vypracoval : Ing. Anna Rašiová ,  

hlavná kontrolórka obce  

 

V Malatínach, 25.11.2015 

 

 


