
HLAVNÁ  KONTROLÓRKA  OBCE  VYŠNÁ  POLIANKA 

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

 

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

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavná kontrolórka obce 

predkladá Obecnému zastupiteľstvu vo Vyšnej Polianke návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019.  

 

Hlavná kontrolórka obce v I. polroku 2019 vykoná kontroly: 

 

 
1. Kontrola  plnenia  uznesení  ObZ  v súlade  s  §  18d  zák. č. 369/1990  Z. z. o obecnom  

    zriadení. 

 

2. Kontrola  rozpočtového  hospodárenia  obce  pri  čerpaní   finančných  prostriedkov v  

    hotovosti /vedenie pokladničnej knihy a  vedenie  finančnej  hotovosti/. Inventarizácia  

    pokladne podľa zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

3. Kontrola vývoja stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2018. 

 

4. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018. 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019.  

 

 

     Kontrolná činnosť bude hlavnou kontrolórkou obce vykonávaná priebežne počas I. 

polroku 2019. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený 15 dní pred prerokovaním v obecnom 

zastupiteľstve spôsobom v obci obvyklým.  

 

 

 

Vo Vyšnej Polianke dňa .................................... 

 

                                                                                                 

                                                                                                    Ing. Anna Kosárová 

                                                                                                 hlavná kontrolórka obce 

 

 

 
 

 

 



HLAVNÁ  KONTROLÓRKA  OBCE  VYŠNÁ  POLIANKA 

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

 

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

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavná kontrolórka obce 

predkladá Obecnému zastupiteľstvu vo Vyšnej Polianke návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci 15 

dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.  

 

 

Hlavná kontrolórka obce v II. polroku 2019 vykoná kontroly: 

 
1. Kontrola  plnenia  uznesení  ObZ  v súlade  s  §  18d  zák. č. 369/1990  Z. z. o obecnom  

    zriadení. 

 

2. Kontrola  rozpočtového  hospodárenia  obce  pri  čerpaní   finančných  prostriedkov v  

    hotovosti /vedenie pokladničnej knihy a  vedenie  finančnej  hotovosti/ . Inventarizácia  

    pokladne podľa zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

3. Priebežná kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce. 

4. Kontrola výberu miestnych daní a poplatkov v roku 2018. 

5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021 –  2022. 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020.  

 

 

     Kontrolná činnosť bude hlavnou kontrolórkou obce vykonávaná priebežne počas II. 

polroku 2019. 

 

 

Vo Vyšnej Polianke dňa .................................... 

 

                                                                                                 

                                                                                                    Ing. Anna Kosárová 

                                                                                                 hlavná kontrolórka obce 

 
 

 


