
Ing. Mária Fülöpová, hlavný kontrolór Obce Trnovec nad Váhom

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
                                                        p r e d k l a d á m 
                                       Obecnému zastupiteľstvu Obce Trnovec nad Váhom

PLÁN  KONTROLNEJ  ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA  OBCE NA I. POLROK 2023

        
Kontrolná  činnosť  hlavnej  kontrolórky  obce  v sledovanom  polroku   bude  vykonávaná
v súlade  s príslušnými  ustanoveniami  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole,
vnútornom  audite  a zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  zmien
a doplnkov,  ktorou sa  overuje  dodržiavanie  všeobecne  záväzných  predpisov,  dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami.  
Výkon finančnej kontroly

1. Kontrola príjmov a výdavkov finančného hospodárenia  za  IV. štvrťrok 2022 obce a I.
štvrťrok 2023

2. Kontrola výsledkov hospodárenia rozpočtovej  organizácie obce za IV. štvrťrok  2022
a I. štvrťrok 2023

3. Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu Obce za rok 2022
4. Kontrola  čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v zmysle platného VZN

A. Výkon pravidelnej kontroly
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Trnovec nad Váhom

B. Ostatné úlohy a činnosti
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022 a jej predloženie OZ
2. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu Obce za rok 2022
3. Vypracovanie stanovísk k návrhu rozpočtu na rok 2024 pred jeho schválením 

v obecnom zastupiteľstve
4. Zúčastňovať sa  zasadnutí obecného zastupiteľstva
5. Metodická podpora pri príprave interných právnych noriem obce
6. Kontroly vykonávané v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z

znp. na požiadanie obecného zastupiteľstva ako aj  kontroly mimo plánu kontrolnej
činnosti  na základe  vlastného rozhodnutia  a to  predovšetkým z dôvodu novelizácie
právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly.

           Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať  v závislosti od kontrolovanej problematiky,
závažnosti a množstva zistených nedostatkov, ktoré časovo predlžujú rozsah kontrol ako aj
z dôvodu  vykonania náhodných kontrol.
  

        V Trnovci nad Váhom,                               Predkladá:         Ing. Mária Fülöpová
  25. novembra 2022                                                                  Hlavná kontrolórka


