
Obec Nová Bystrica 

_________________________________________________________________________ 

Obecný úrad Nová Bystrica-PSČ 023 05-tel. 041/4397221-č. účtu 7700126001/5600 

 
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 

- návrh 

 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predkladám "Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2021.  

 

KONTROLY: 
 
 

1. Kontrolu stavu a vývoja dlhu Obce Nová Bystrica v zmysle § 17 ods. 5 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p. 

2. Kontrola čerpania dotácii poskytnutých obcou rozpočtovým organizáciám vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobností na originálne kompetencie za rok 2020 v zmysle § 6 ods. 12 
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

3. Kontrola dane z nehnuteľnosti za rok 2020 u právnických osôb v zmysle zákona NR SR č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

4. Kontrola prísne zúčtovateľných tlačív a ich následné zúčtovanie v pokladnici obce. 
5. Kontrola pracovno – právnych vzťahov v Obecnom podniku SPLS, s. r. o. Nová Bystrica 

657 vyplývajúcich zo Zákonníka práce 
 
 
STANOVISKÁ  A INÁ  ČINNOSŤ:  

 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na  rok  2022 a roky 2023 
a 2024. 

2. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti. 
3. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce. 
4. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, nariadení obce 
5. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada 

obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením §18f ods. 1/písm. h zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné. Zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych 

skutočností zo strany oprávnenej osoby ako aj zo strany povinných osôb. 
 

V Novej Bystrici, dňa 11. 05. 2021 
 
 
 
        Anna Chovancová 
        Hlavná kontrolórka  obce 
        Nová Bystrica 


