
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, hlavná kontrolórka 

obce Beharovce 

===============================================  

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších zmien a doplnkov  

p r e d k l a d á m  

Obecnému zastupiteľstvu obce Beharovce  

NÁVRH  

 PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Beharovce NA 1. 

POLROK 2022  
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) hlavný kontrolór obce predkladá obecnému  

zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 

najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci 

obvyklým. Plán kontrolnej činnosti je ovplyvnený pandemickou situáciou 

v súvislosti s ochorením COVID_19. 

 

A. Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly a činnosti 

hlavného kontrolóra 

a) Rozpočet obce pre roky 2021 a 2022. 

b) Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Beharovciach (ďalej len „ 0Z“) 

c) Všeobecne záväzné právne predpisy a z nich vyplývajúce interné predpisy 

a riadiace akty obce 

 B. Výkon pravidelnej kontrolnej činnosti 

a) Kontrola vybavovanie sťažností a petícií právnických a fyzických osôb  

Termín: priebežne 

b) Kontrola plnenia uznesení prijatých OZ 

Termín: priebežne 

 



 C. Výkon následnej finančnej kontroly 

a) Kontrola realizovaných finančných operácií v nadväznosti na plnenie a 

čerpanie rozpočtu obce v r. 2022 - kontrola konkrétnych rozpočtových 

položiek realizovaná náhodným výberom.  

Termín: 03/2022 

D. Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

a) Kontrola dodržiavania VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Termín: 04/2022 

Spracovanie Správy o kontrolnej činnosti za r. 2021. 

Termín: 02/2022 

b) Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021. 

Termín: 05/2022 

d) Podávanie stanovísk k úpravám rozpočtu obce.  

Termín: podľa programu rokovania OZ  

e) Aktívna účasť na zasadnutiach OZ.  

Termín: podľa programu rokovania OZ  

f) Vypracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. 

Termín: 06/2022 

 

g) Metodická podpora pri príprave interných právnych noriem obce.  

Termín: stály  

 

V Beharovciach,  dňa 09.11.2021. 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA 

hlavná kontrolórka obce 


