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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2022 

Materiál obsahuje: 

1)  Návrh na uznesenie 

2)  Dôvodová správa 

3)  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2022 

Predkladá: 

Jozef Halgoš, hlavný kontrolór obce Soblahov 

Zverejnenie: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2022 bol 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f) ods. 1 písm. b), 

zverejnený na úradnej tabuli a na oficiálnej internetovej stránke obce Soblahov dňa: 

24.11.2021. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v obci Soblahov: 

a)  prerokovalo: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. 

polrok 2022. 

b)  schválilo: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2022 

uznesením č. ............. , zo dňa: 10.12.2021. 

Dôvodová správa: 

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f) ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov „Návrh plánu kontrolnej 

činnosti“.  

Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    

 



Kontrolná činnosť v I. polroku 2022 bude zameraná: 

-  Kontrola bežných a kapitálových príjmov obce 

-  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

-  Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021 

-  Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra   k záverečnému účtu obce  

    Soblahov za rok 2021 

 

Ostatná kontrolná činnosť: 

- Zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

- Poskytnúť metodickú pomoc jednotlivým komisiám pri obecnom zastupiteľstve 

- Kontroly vykonané na základe podnetov uznesení obecného zastupiteľstva  

 

 

V Soblahove dňa: 18.11.2021                                                              Jozef Halgoš 

                                                                                                               hlavný kontrolór 

 

Zverejnené: 24.11.2021 

Schválené: 10.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov  

na II. polrok 2021 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Soblahov na II. polrok 2021  

Materiál obsahuje: 

1)  Návrh na uznesenie 

2)  Dôvodová správa 

3)  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2021    

Predkladá: 

Jozef Halgoš, hlavný kontrolór obce Soblahov 

Zverejnenie: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2021 bol 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f), ods. 1 písm. b) 

zverejnený na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce Soblahov dňa: 8.6.2021. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v obci Soblahov 

a)  prerokovalo: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. 

polrok 2021  

b)  schválilo: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2021 

uznesením č. 16/3 - 2021 zo dňa: 23.06.2021. 

Dôvodová správa: 

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie  podľa § 18 f) ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov „Návrh plánu kontrolnej 

činnosti“. 

Kontrolná činnosť v II. polroku 2021 bude zameraná: 



- Kontrola výberu daní za II. polrok 2021    

- Kontrola príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce Soblahov 

- Kontrola ročnej účtovnej uzávierky za  rok 2021  

- Kontrola pokladničnej hotovosti 

- Kontrola plnenia prijatých uznesení 

Ostatná kontrolná činnosť: 

- Metodická pomoc pri vypracovaní interných smerníc a VZN 

- Účasť na rokovaniach orgánov obce 

- Ďalšia činnosť v rozsahu poverenia obecným zastupiteľstvom 

 

 

V Soblahove dňa: 7.6.2021                                                                       Jozef Halgoš 

                                                                                                                                hlavný kontrolór 

Zverejnené: 08.06.2021 

Schválené: 23.06.2021 

 

 

 

 


