
Hlavná  kontrolórka Obce Kurima    

Návrh plánu 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 Kurima 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  
HLAVNÉHO/-EJ KONTROLÓRA/-KY NA 1. POLROK 2023 

 
 

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vyťahujúcich sa na príslušné ciele 
predmetných kontrol. 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v 1. polroku 2023 bude realizovaná v kontrolovanom subjekte, 
konkrétne:  v Obec Kurima, v RO ZŠ Kurima. 

 
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 vybavovania sťažností za 1.polrok 2023 
Ciele kontroly: dodržanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p., dodržanie vnútorného 
predpisu o vybavovaní sťažností  

2. Finančná kontrola  výdavkov za obdobie 1. polrok 2023 
Dodržanie rozpočtu obce a zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových ravidlách územnej samosprávy 
v z. n. p. 

   3.   Kontrola inventarizácia za rok 2022. 
         Dodržanie zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v z.n.p. 

 
B)  Mimoriadne kontroly   v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, ak ho 
o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad 
C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti  
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022 
2. Spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2022 
3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023 
Termín: podľa programu rokovania OZ 
D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej  kontrolórky 
Účasť na rokovaniach orgánov obce  
Stanoviská k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce 
 
Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 30.11.2022  
 
Spracovala: Terézia Miháliková 
hlavná kontrolórka  obce Kurima           

 

 


