
Obec  G l a b u š o v c e   
hlavná kontrolórka obce 
 

Plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 

 

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
bude činnosť hlavnej kontrolórky obce zameraná v I. polroku roka 2023 na nasledovné kontroly a úlohy:  

Kontrolná činnosť HK: 
-kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce, 
-inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce,   
-kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce,  
-kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31. 3. 2023 a celkového dlhu obce v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
-kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. – zverejňovanie faktúr za rok 2022 
 

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny 
vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho 
vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné 
vykonať iné náhodné kontroly. 
Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce sa bude riadiť § 20 až § 27 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.  
 
Plnenie úloh HK:  
-správa o kontrolnej činnosti za rok 2022, 
-správa o výsledku kontrol,  
-odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2022, 
-návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023, 
 -účasť na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev obce 
 
Ďalšia činnosť HK:  
-spolupráca pri vypracovaní VZN a vnútorných smerníc obce, 
- zvyšovanie odbornej kvalifikácie – semináre v RVC Rimavská Sobota na vybrané témy 
 

V Glabušovciach, dňa 13.09.2022 

Predkladá:   

 

  Zdenka Chrapková 
 Hlavná kontrolórka obce  
 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Glabušovce na I. polrok 2023 bol v zmysle § 18f ods. 1 písm. 

b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce 

v termíne................................................................ 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Glabušovce na I. polrok 2023  bol prerokovaný a schválený obecným 

zastupiteľstvom obce Glabušovce uznesením č. ..................dňa........................................ 


