
       Obec TURŇA NAD BODVOU     

 Hlavná kontrolórka obce Turňa nad Bodvou, email: hlavna.kontrolorka@turnanadbodvou.sk 

Plán kontrolnej činnosti  predkladá  hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. 

b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému 

zastupiteľstvu jedenkrát polročne.  

V súlade s citovaným  p r e d k l a d á m obecnému zastupiteľstvu Obce  Turňa nad Bodvou 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  

HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA II. POLROK 2022 

 

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

príslušné predmety kontrolnej činnosti. 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v II. polroku 2022 bude realizovaná v kontrolovanom 

subjekte, konkrétne:   Obec Turňa nad Bodvou, rozpočtové organizácie obce. 

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

1.   Kontrola  úhrad záväzkov – bankové výpisy, pokladňa,  

2.   Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2021, 

3.   Kontrola plnenia uznesení OZ  za I. polrok 2022, 

4.   Kontrola dodržiavania povinnosti zverejňovania – zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom     

      prístupe k informáciám v.z.p.– OcÚ a RO obce.  

 

B)  Mimoriadne kontroly   v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať,  

      ak o ne požiada OZ alebo starosta obce, ak vec neznesie odklad, 

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

1.   Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

      Termín: podľa programu rokovania OZ, 

2.  Spracovanie odborného stanoviska k návrhu programového rozpočtu obce na roky  

      2023-2025 

3.   Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022, 

4.   Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná    

      kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti. 

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej  kontrolórky 

-  Účasť na rokovaniach Obecného zastupiteľstva obce, 

-  Účasť na odborných seminároch, konferenciách, školeniach. 

 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa  09.06.2022 

                                                                                                  

                                                                                                  Mgr. Eva Kovácsová   v.r. 

                                                                                                 hlavná kontrolórka obce 
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