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Hlavný kontrolór obce Kračúnovce 

 

Zverejnený na úradnej tabuli  obce Kračúnovce  dňa:  28. 11. 2022 

Plán kontrolnej činnosti schválený  uznesením OZ č.../2022 dňa...  2022 

Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

                                                                                 v Kračúnovciach dňa:  13. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 PLÁN  KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

OBCE KRAČUNOVCE NA 1. POLROK 2023 

 

 

 

Predkladá: Mgr. Jozef Kozák    Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  Kračúnovce 

v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

           schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kračúnovce  na 1. polrok 

2023 

 

 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Jozef Kozák 

 

 

November 2022 
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V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení zmien a doplnkov  p r e d k l a d á m  Obecnému zastupiteľstvu  ( ďalej OZ) 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

na 1. polrok 2023 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce bude vykonávaná v zmysle § 18 f ods. 1 písm. b)  

zákona SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov.  Hlavný kontrolór obce 

predkladá OZ „ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023“, ktorý má byť 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním 

v OZ. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa  zákona č. 357/2015 Z. z.  

zákon  o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

A. KONTROLNÁ  ČINNOSŤ 

 

a) Pravidelné finančné kontroly 

 

1. Kontrola dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti  pri hospodárení 

a nakladaní  s majetkom a majetkovými právami obce v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi,  nariadeniami obce, VZN a internými predpismi. 

2.  Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce.  

3.  Kontrola evidencie rozpočtových opatrení za rok 2022.   

      b) Ostatné kontroly 

Kontroly vykonávané na základe uznesení OZ a kontroly  z vlastného podnetu alebo 

iného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel  pri výkone 

svojej činnosti.  

 

B. KONTROLA  čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu obce v roku 2022 na základe 

VZN. 

 

 

C. KONTROLA  a tvorba koncepčných a metodických materiálov 

 

 

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

2. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2022 

3. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonaných v období medzi 

zasadnutiami Obecného zastupiteľstva 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023 
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V Kračúnovciach  dňa:   14 .11.2022 

 

Vypracoval: Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór obce 

        ...................................... 

        Podpis hlavného kontrolóra 


