
V súlade s ustanovením § 18 f odst. 1 pism. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu  Cerovo 

  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce   

na rok 2023 

1.  Kontrola bankových operácií, účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú 

     správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002  Z.z.  o účtovníctve a zákona 

     č. 357/2015 z.z. o finančnej kontrole v znení neskorších zmien a doplnkov, kontrola  

     bezhotovostných a hotovostných finančných operácií 

2.  Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších  

     predpisov priebežne počas roka 2023 

3.  Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2022 pred 

      jeho schválením v obecnom zastupiteľstve 

4.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva priebežne počas roka 2023 

5.  Dobrovoľný hasičský zbor obce Horné Mladonice –hospodárenie s pridelenými finančnými  

      prostriedkami  

6.  Kontrola vybavovania sťažnosti riešených obcou za rok 2023 

7.  Kontrola čerpania rozpočtu obce za rok 2023 , kontrola rozpočtových opatrení  

8.  Kontrola poplatkov a dani v nadväznosti na VZN obce 

9.  Kontrola dodržiavania zák. č.  340/2015 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

10.Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácii v roku 2023 

11.Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na nasledujúci rok  

12.Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný 

      kontrolór obce dozvedel pri výkone svojej činnosti 

13.Iné aktivity na základe požiadaviek OcZ 

 

Ostatné úlohy 

 

1.  Predkladať správy  o výsledkoch ukončených kontrol pravidelne na OcZ 

2.  Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch 

      a školeniach organizovaných  Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými 

      vzdelávacími inštitúciami.  

3.  Vypracovanie a predloženie stanovísk k zmenám rozpočtu obce 

4.  Spoluúčasť pri riešení aktuálnych veci týkajúcich sa obce 

5.  Na požiadanie poskytnúť metodickú pomoc pracovníkom OcÚ, komisiám a spoločenským 

     organizáciám 

     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok  2023 bol v zmysle § 18 f ods.1 b, 

     zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zverejnených na úradnej 

     tabuli. 

  

Plán kontrolnej činnosti HK schválený OZ dňa 16.12.2022 

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

       Marta Grendelová 

        hlavná kontrolórka 

 


