
Materiál na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach dňa  14.12.2021 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Biskupiciach schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Biskupice na obdobie I. polroka 2022 

 

 

Dôvodová správa 

 

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov. Predložený materiál 

nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce. Návrh 

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Biskupice na obdobie I. polroka 2022 bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce v čase od  29.11.2021 do 13.12. 2021. 

 

Návrh 

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Biskupice  

na obdobie I. polroka 2022 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2022 zameraná na 

nasledovné oblasti:  

 

1. Kontrola plnenia príjmov a zákonnosti čerpania výdavkov a finančných operácií 

rozpočtu obce  

 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Biskupice 

 

2. Kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia     

finančných prostriedkov rozpočtu obce a nehnuteľného majetku obce  

 

Kontrolované obdobie: II. polrok 2021 

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Biskupice 

 

Návrh je doplnený o povinnosti, ktoré hlavnému kontrolórovi vyplývajú z platnej legislatívy: 

 

• Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

• Stanovisko k návrhu rozpočtu, resp. k návrhu zmien rozpočtu 

• Stanovisko k záverečnému účtu 

• Stanovisko k prijatiu úveru 

• Kontrola stavu a vývoja dlhu 

• Kontrola vybavovania sťažností a petícií 

• Plánu kontrolnej činnosti HK. 

 



 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a kontrola stavu a vývoja dlhu sú 

vykonávané priebežne, ostatné uvedené činnosti vykonáva HK podľa toho ako sú dokumenty 

predkladané na rokovanie obecného zastupiteľstva. 

Kontrolovaný je súlad vnútorných predpisov a postupov so všeobecne záväznými predpismi, 

hospodárenie s financiami aj výkon konkrétnych činností podľa ich charakteru. Vykonáva sa 

dokladová kontrola a v prípade potreby a ak to povaha veci umožňuje vykoná sa aj fyzická 

kontrola na mieste. Na základe kontrolných zistení sú navrhnuté opatrenia na odstránenie 

prípadných nedostatkov zistených kontrolou, za účelom zlepšenia výkonu samosprávy. 

 

Okrem uvedených zámerov kontrolnej činnosti budú vykonané aj previerky a kontroly na 

základe prijatých uznesení obecného zastupiteľstva, ako aj iných operatívnych potrieb 

vykonania previerok v zmysle prijatých sťažností a podnetov od občanov v súlade s platnou 

legislatívou spadajúcich do kompetencie hlavnej kontrolórky obce. 

 

V Biskupiciach 29.11. 2021                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              Ing. Eva Balážová, PhD., 

                                                                                                               hlavná kontrolórka obce 

 


