
               

 

     OBEC LÚČKA č.39, 049 42 Lúčka 
   Hlavná kontrolórka obce Lúčka, hlavna.kontrolorka@azet.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  Lúčka 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  

HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA I. 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 

vzťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2023 bude realizovaná v 

kontrolovanom subjekte, konkrétne:  v OÚ Lúčka. 

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 čerpania rozpočtu obce k dátumu odovzdania výkazov, 

2.   Kontrola plnenia uznesení  OZ  II. polrok 2022, 

3.   Kontrola pokladničných dokladov príjmových ako aj výdavkových IV.Q/2022,  

      I.II.Q/2023 

4. Kontrola evidencie o vykonaných spoplatňovaných úkonov a konaniach §15a ods.3 zákona  

    č.145/1995 Z.z. v z.n.p. 

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.  Spracovanie stanoviska k návrhu  rozpočtu obce za roky 2024-2026, 

2.  Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023, 

     Termín: podľa programu rokovania OZ 

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

     kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej  kontrolórky 

-  Účasť na rokovaniach Obecného zastupiteľstva obce, 

-  Účasť na odborných seminároch, konferenciách, školeniach. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lúčke,  týmto poveruje hlavnú  kontrolórku obce vykonaním schválených 

kontrol v príslušnom období. 

 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa  15.11.2022 

Mgr. Eva Kovácsová 

hlavná kontrolórka             



 


