
Obec Nová Bystrica 

_________________________________________________________________________ 

Obecný úrad Nová Bystrica-PSČ 023 05-tel. 041/4397221, hkonovabystrica@gmail.com 

 
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 - 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 1. polrok 
2022.  

KONTROLY: 
 

1. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nová Bystrica za rok 2021 v zmysle  VZN 
obce Nová Bystrica č. 1/2012 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám na 
území obce Nová Bystrica.  

2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a 

interných noriem obce v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu 

obce u vybraných osôb, ktorým boli dotácie poskytnuté v roku 2021 

3. Kontrola skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom vo vzťahu k výške miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad za rok 2021  - opakovaná kontrola splnenia prijatých opatrení . 

4. Kontrola čerpania fondu opráv v Obci Nová Bystrica – Obecný úrad Nová Bystrica za 
rok 2021 – opakovaná kontrola splnenia prijatých opatrení. 

5. Kontrola dodržiavania zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z. n. p. v súvislosti s výškou záväzkov z neuhradených dodávateľských faktúr  
k 31. 03. 2021 

 
STANOVISKÁ  A INÁ  ČINNOSŤ:  

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021. 
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok  2021. 
3. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti. 
4. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce. 
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, nariadení obce 
6. 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 19. 11. 2021 
 
 
       Anna Chovancová 
       Hlavná kontrolórka  obce Nová Bystrica 
 
Zverejnené: dňa 19. 11. 2021 


