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Návrh uznesenia :  
   

Obecné  zastupiteľstvo                   schvaľuje:    

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Marianka na I. polrok 2017 

 

Obecné  zastupiteľstvo                   poveruje: 

 

Kontrolórku obce Marianka na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej 

činnosti. 

 

 

 

 

 

                                                           



Dôvodová správa 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

kontrolórka obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Marianke. Návrh plánu kontrolnej 

činnosti kontrolóra obce  na I. polrok 2017, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci 

15 dní pred prerokovaním obecného zastupiteľstve.  

 

  

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2017 

 

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

v znení neskorších predpisov,  je návrh plánu kontrolnej činnosti s následným zameraním:  

 

 

 Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva ( podľa § 18 d ods. (1) zákona 

369/1990 Zb.).             T: Každé riadne zasadnutie ObZ ak nerozhodne ObZ inak. 

 Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku 

dňu riadnej účtovnej závierky. 

      

 Predloženie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok  2016  obecnému zastupiteľstvu 

(podľa zákona 369/1990 Zb. § 18 f ods.(1) e)  

 

 Vypracovanie stanoviska  k záverečného účtu obce Marianka za rok 2016  (zákon 

369/1990 Zb. §18 f ods. (1) c)    

 

 Kontrola účelovosti a efektívnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov 

(dotácií) poskytnutých obcou združeniam a spoločenským organizáciám za rok 2016

       

 V rámci kontrolnej činnosti kontrolórka obce Marianka bude vykonávať kontroly na 

základe uznesení obecného zastupiteľstva v Marianke. 

 

V I. polroku 2017 bude naďalej hlavná kontrolórka obce Marianka pokračovať v činnosti 

Združenia hlavných kontrolórov SR, ako aj zúčastňovať sa na školeniach a odborných 

seminároch súvisiacich s činnosťou miestnej samosprávy. 

Zverejnený: 28.11.2016 

 

Dňa: 28.11.2016      Ing. Katarína Tomkovičová 

        kontrolórka obce 


