
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023

 „NÁVRH“

Obecný úrad  Veľké Trakany



N á v r h  plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
na I. polrok 2023

V súlade s ustanovením § 18 f, odst. 1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 s týmto
zameraním :

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Pravidelné a tematické kontroly:

a) Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Trakanoch za 2. polrok
2022.

b) Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2022.
c) Kontrola  vybavovania  sťažností  za  rok  2022  v  súlade  so  zákonom  č.  9/2010  Z.  z.

o sťažnostiach.
d)  Kontrola vybavovania petícií za rok 2022 v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petíciách
e)  inventarizácia peňažných prostriedkov v  pokladni obce (2x).
f) Kontrola zameraná na plnenie miestnych daní a miestnych poplatkov za rok 2022.
g) Kontrola výberu poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2022

v zmysle  §  77  a následne  ustanovenia  podľa  zákona  582/2001  o miestnych  daniach
a poplatkoch v znení neskorších predpisov.

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A SÚHRNNÝCH MATERIÁLOV 

a) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2022 pred
jeho schválením v OZ.

b) Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 v zmysle
zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 357/2015 Z.z

c) Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023.

C. OSTATNÁ VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ

a) Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
b)  Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných

smerníc obce a OcÚ.

Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

 Vo Veľkých Trakanoch, dňa                                                           Erika Maťovková
                                                                                                                     HK obce
                                                                          
Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený na úradnej tabuli obce: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený na web sídle obce : 
Návrh plánu kontrolnej činnosti bude predložený OZ na schválenie:


