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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. _____

Obecné zastupiteľstvo v SOMOTORE

I. Schvaľuje:

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce SOMOTOR  na obdobie: 
od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023.

DOVODOVÁ SPRÁVA

• V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra polročné t.j. teraz to je  na obdobie: od 01. 01.
2023 do 30. 06. 2023. Návrh bol v zákonnej lehote – t.j. 15 dní pred prerokovaním v obecnom
zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým – na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce SOMOTOR.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce SOMOTOR na obdobie: od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023.  

V súlade  s príslušnými  ustanoveniami  zákona  NR  SR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov  ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z.  o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky na
obdobie: od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023  zameraná na nasledovné činnosti:



 1. Kontrola zadlženosti obce SOMOTOR za rok 2022 podľa § 17 ods. 15 
     zákona č. 583/2004/Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

Ostatné výkony:

• kontroly požadované na základe uznesení obecného zastupiteľstva v SOMOTORE,

• kontrola správnosti vybavovania sťažností a petícií doručených obce  za rok 2022,

V súlade s § 18f) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v neskorších predpisov
hlavný kontrolór  predloží na rokovanie mestského zastupiteľstva:

.      odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu  obce za rok  2022,

.       kontrola uznesení obecného zastupiteľstva,    

.       ďalšie úlohy ustanovené odsobitným zákonom.

Poradie  vykonávania  jednotlivých  kontrol  nemusí  byť  dodržané.  Zmeny  môžu  nastať  v
závislosti od časového rozsahu, potrebného na vykonanie jednotlivých kontrol, alebo v prípadoch,
ak obecné zastupiteľstvo na základe § 18f odst. 1 písm. h) požiada o vykonanie ďalších kontrol a v
prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať aj iné neplánované
kontroly.

Predložený plán kontrolnej činnosti musí  byť v zmysle § 18f ods. 1b zákona č.369/1990 Z.z, 
o obecnom zriadení najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom 
obvyklým.  

Vypracovala: Mgr. Anetta Kalapos
Hlavná kontrolórka obce SOMOTOR

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 23.11.2022
Zvesené z úradnej tabule dňa: v SOMOTORE dňa:


