
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Seniakovce na 1.pol rok 2022 

( Návrh ) 

 
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti obce Seniakovce na 2022: 

 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 
Plánovaný rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný hlavne na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce Seniakovce. 

 

a) Pravidelné, tematické kontroly 

 kontrola hospodárenia obce Seniakovce, 

 kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Seniakovce v roku 2022, 

 kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

 kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

pri kontrolách v predchádzajúcom období, 

 kontrola nakladania s majetkom obce – nájomné zmluvy nebytových priestorov, 

 kontrola dodržiavania zákona 283/20002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 

na Obecnom úrade, 

 kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2022 

 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, 

 kontrola zosúladenia právneho stavu a evidovaného stavu v účtovníctve obce na základe správy 

audítora za rok 2020 

 

b) Ostatné kontroly 

 kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Seniakovciach, 

 kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný 

kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

 

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV 

 

 vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021, príprava a 

kontrola podkladov k Výročnej správe obce za rok 2021, 

 predloženie správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti obecnému 

zastupiteľstvu obce Seniakovce a predkladanie zastupiteľstvu, ním požadované materiály, 

 

 

C. OSTATNÁ ČINNOSŤ 
 

 získanie podnetov a poznatkov pre obsahové zameranie kontrolnej činnosti, 

 súčinnosť pri príprave interných predpisov obce. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seniakovce na rok 2022 

zverejnený spôsobom v obci obvyklým dňa...................................... 

 

V Seniakovciach, dňa.................................. 

 

 

Ing. Ján Dančišin 

hlavný kontrolór obce 

Vyvesené:  

Zvesené : 


