
     

    
 

Hlavný kontrolór obce Žirany 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Žirany na  II. polrok 2016 

návrh  

 

 V súlade s ustanovením § 18f 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 v znení neskorších predpisov, predkladám Plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Žirany na II. polrok 2016. 

 

Kontrolná činnosť: 

 

I. Výkon  finančnej kontroly na mieste a kontroly dodržiavania zákonných 

postupov 

 

 Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov 

obce za rok 2015, 2016 

 Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov, zákazky s nízkou hodnou,  

 Kontrola tvorby a čerpania prostriedkov zo sociálneho v roku 2015. 

 

II. Ostatné kontroly 

 

 Kontroly vykonané na základe podnetov (uznesení ) obecného zastupiteľstva 

v Žiranoch 

 

III. Vypracovanie stanovísk a ďalšia činnosť 

 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, 

 Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu  rozpočtu obce Žirany na rok 

2017 a viacročného rozpočtu na roky 2017 až 2019, 

 Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 

 Spolupráca s inými kontrolnými orgánmi, 

 Prehlbovanie kvalifikácie, účasť na kurzoch a odborných seminároch. 

 
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej 

problematicky a závažnosti kontrolných zistení pri výkone kontroly, ako aj od čiastkového 

úväzku hodín určených na výkon kontroly v obci.  



Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktorých požiada OZ 

a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného rozhodnutia a 

z dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov k výkonu kontroly.  

 

 

 

Návrh na uznesenie OZ: 

     „OZ v Žiranoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016  a zároveň 

poveruje HK k výkonu kontroly podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti“.  

     V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 18f), 

ods. 1, písm. b): „Hlavný kontrolór predkladá OZ raz za šesť mesiacov návrh Plánu kontrolnej 

činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v OZ zverejnený spôsobom v obci 

obvyklým“. 

        

Žirany dňa 25. mája 2016                                    

        ........................................... 

     Ing. Iveta Bendová  

                            hlavný kontrolór obce Žirany 

 

 

 

 

 
 

  

 

    

 

 


