
 
 

 
 

JUDr. Eva Humeňanská 

Hlavná kontrolórka obce Hrabkov 
 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabkov  

na II. polrok 2021 

 

 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Hrabkov 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 

 

Cieľom výkonu kontrolnej činnosti je: prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií zistiť 

reálny stav hospodárenia obce, obcou zriadených subjektov a subjektov financovaných 

z obecného rozpočtu, a tým preventívne napomôcť k zákonnému, efektívnemu 

a hospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami a majetkom obce. 

 

Kontrolná činnosť: 

 

1. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu obce, daňové príjmy a nedaňové 

príjmy za I. polrok 2021 

Termín: júl-december 2021 

 

2. Kontrola vypracovania všeobecne záväzných nariadení vrátane kontroly súladu 

platných všeobecne záväzných nariadení so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

       

Termín: priebežne 

 

3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Hrabkove 

 

Termín: priebežne 

  

4. Kontrola iných projektov a finančných operácií v prípade poverenia zo strany 

obecného zastupiteľstva 

Termín: podľa konkrétneho poverenia 

 

 

Ostatné kontroly: 

       

5. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Hrabkove 

 

              Termín: priebežne podľa uznesenia 

 

6. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný 

kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti 

 

Termín: priebežne podľa povahy kontroly 

 

 

 



 
 

 
 

Iné činnosti vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: 
 

1. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie 

2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 pred jeho 

schválením v obecnom zastupiteľstve 

3. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontroly vykonaných podľa plánu 

kontrolnej činnosti  na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

4. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným 

5. Získavanie poznatkov a informácií pre ďalšiu kontrolnú činnosť (účasť na školeniach 

organizovaných RVC Prešov za účelom zvyšovania odbornosti) 

 

Termín: priebežne podľa potreby 

 

 

 

 

V Hrabkove, 15.06.2021 

 

 

 

JUDr. Eva Humeňanská 

Hlavná kontrolórka obce Hrabkov 

 

 

 

 

 

 

Týmto žiadam v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Hrabkov na II. polrok 2021 zverejniť na úradnej tabuli obce v termíne od 

15.06.2021. 
 


