
 O b e c    V a l a s k á  

H l a v n ý    k o n t r o l ó r   o b c e 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Valaská na 2. polrok 2016 
 
 

 

V súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu vo Valaskej na prerokovanie 

nasledujúci návrh kontrol na 2. polrok 2016:   
 
 

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení a prijatých úloh obecného zastupiteľstva podľa § 

18d, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

termín: priebežne každé zasadnutie OcZ vo Valaskej v 2. polroku 2016 
 

 

2. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce za rok 

2015 

- kontrola preložená z 1. polroku 2016 

termín: september – október 2016 
 

 

3. Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov obce Valaská za rok 2015 v zmysle 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 

termín: júl 2016 

 

4. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2017. 

termín: november, december 2016 
 

 

5. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017. 

termín: november, december 2016 
 

 

6. Ďalšie kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

-  v súčasnosti zadaná kontrola priebehu nákupu multikáry v októbri 2015 – termín 

kontroly bude júl – august 2016 

termín: po schválení uznesenia 
 

 

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2.polroku 2016 bude v súlade s § 18e 

zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie 

vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od 

kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho 

časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe 

ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. 
 

 

 

Spracoval:  Ing. Martin Havaš, hlavný kontrolór obce Valaská 

  6.6.2016 
 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 2. polrok 2016 bol 

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

neskorších predpisov zverejnený spôsobom v obci obvyklým ( vyvesený na úradnej tabuli 

a uverejnený na webovej stránke obce ) dňa :  7.6.2016  
 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 2. polrok 2016 bol 

prerokovaný a schválený uznesením číslo :            /2016       zo dňa:    .6.2016 


