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Hlavná kontrolórka obce Barca 

 

PLÁN 

 kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Barca  na 1. polrok 2023 

 

   V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Barca predkladá Obecnému  

zastupiteľstvu v Barci návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Barca  na 1. 

polrok 2023 , ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený 

spôsobom v meste obvyklým. 

   Hlavná kontrolórka pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov. 

 

I. Kontrolná činnosť 

 

Hlavná kontrolórka vykoná v 1. polroku 2023 nasledovné kontroly: 

 

1. Kontrola plnenia uznesenia  za II.polrok 2022 

2. Kontrola náležitostí pokladničných dokladov za 2. polrok 2022 

3. Kontrola čerpania rozpočtu na opravy a údržby budov za rok 2022. 

 

V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada 

obecné zastupiteľstvo.   

 

     II.         Stanoviská a iná činnosť 

 

1. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 

2023 

2. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2022 Obce  Barca 

3. Poskytnutie odbornej pomoci pri ročnej uzávierke za rok 2022, FVV, Poznámky  

4. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti   

5. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce 

6. Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.  a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo 

verejnom záujme  podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v z.n.p. (práca doma) 

 

V Barci  dňa 30.11.2022 

 

                                                                            Eva Czókolyová 

                                                              hlavná kontrolórka obce Barca 


