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Obec Smolenice 

  

  

 Pre xx. zasadnutie 

 OZ v Smoleniciach 

  

v Smoleniciach dňa 26.11. 2021 

  

 K bodu rokovania číslo:xx   

 

 

Názov materiálu: 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti  na prvý polrok 2022 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

v súlade s § 11 ods. 4  a 18f ods. 1 písm. 
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

      I. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 
2022 

II. poveruje 

hlavného kontrolóra výkonom kontrol 
podľa plánu kontrolnej činnosti   

Ing. Branislav Lengyel 

HK obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Branislav Lengyel 

HK obce 
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Hlavný kontrolór Obce Smolenice 

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

písm. b) zákona č. 369/1990 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 Smolenice 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA PRVÝ 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 hlavného kontrolóra v prvom polroku 2022 bude realizovaná v 
kontrolovanom subjekte, konkrétne:  v OÚ Smolenice  

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 plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za kalendárny rok 2021. 

2. Kontrola príjmov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  
odpady ktoré vznikajú na území obce v roku 2020 a 2021. 

3. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce 

Smolenice v roku 2020 a 2021. 

4. Kontrola vybavovania sťažností na OÚ Smolenice za rok 2021. 

B) Mimoriadne kontroly   v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, 
ak o ne požiada OZ alebo starosta, ak vec neznesie odklad. 

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

2. Spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2021. 

2. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022. 

D) Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra 

Účasť na rokovaniach orgánov obce  
Stanoviská k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce 

 

 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 01.12.2021 

Spracoval: 

Ing. Branislav Lengyel 

hlavný kontrolór 


