
Hlavná kontrolórka obce Snežnica                                                      
                                                                  N á v r h 
 
Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Snežnica na 1. polrok 2022 v 
zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V súlade s ustanoveniami § 18 f ods. l  písm. b) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
predkladám obecnému zastupiteľstvu  návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. 
 
Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  podliehajú subjekty: 

1. obecný úrad, 
2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou Snežnica, 
3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú   
    s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu  
    dotýkajúcom sa tohto majetku,  
4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné   
    výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu  
    nakladania s týmito prostriedkami.    

 
A.  KONTROLNÁ  ČINNOSŤ 
 
1. Výkon  kontroly 
1.1. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu v podmienkach obecnej 
       samosprávy súvisiaca  s  prípravou spracovania stanoviska k Záverečnému účtu obce    
       Snežnica za rok 2021, 
1.3. Kontrola  hospodárenia Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ za r. 2021.   
       
2. Výkon metodickej kontroly 
2.1. Kontrola aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných predpisov  
 
3. Ostatné kontroly 
3.1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Snežnici a   
        na požiadanie  starostu obce Snežnica, ak vec neznesie odklad, 
3.2. Kontrola v prípade nedokončených úloh z 2. polroku 2021 dokončiť zahájené kontroly, 
3.3. Kontroly vykonávané z podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka  
       dozvedela pri výkone svojej činnosti. 
 
B.  PRÍPRAVA  A TVORBA KONCEP ĆNÝCH  A METODICKÝCH  MATERÁLOV 
 
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce Snežnica za rok 2021 
2. Vypracovanie správy o činnosti hlavnej kontrolórky za r. 2021. 
 
Snežnica 01.12.2021                                                     Bc. Katarína Adámková 
                                                                                               hlavná kontrolórka obce 
 
Návrh Plánu HK vyvesený dňa : 01.12.2021 
Návrh Plánu HK zvesený dňa: 
Plán HK schválený dňa : 
 


