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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
obce Hranovnica na I. polrok 2023 

 
V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o obecnom zriadení“) predkladám obecnému 

zastupiteľstvu obce Hranovnica na prerokovanie a schválenie návrh Plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na I. polrok 2023. 

Kontrolná činnosť:  

1. Kontrola pokladne – výdavky v hotovosti, kontrola fakturačných dokladov, 

kontrola pokladničných dokladov za obdobie január – december 2022.  

T: marec - apríl 2023 

2. Kontrola zverejňovania zmlúv v centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) za obdobie od 31.03.2022 do 

31.12.2022 – Základná škola Hranovnica. 

T: marec 2023 

3. Kontrola vnútorných predpisov a smerníc obce Hranovnica. 

T: máj 2023 

Ostatná kontrolná činnosť: 

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Hranovnica. 

T: priebežne 

2. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva obce 

Hranovnica. 

T: podľa uznesenia obecného zastupiteľstva 

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

hlavný kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti. 

T: podľa potreby a povahy 

4. Kontroly vykonané na podnet občanov obce Hranovnica.  

T: priebežne 

5. Účasť na pracovných stretnutiach, stretnutiach komisií a zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva obce Hranovnica. 

T: priebežne 

6. Vypracovanie stanoviska k Návrhu záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2022, 

prípadne k iným materiálom obce Hranovnica pred ich schválením obecným 

zastupiteľstvom 

T: jún 2023, priebežne 

7. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

T: február 2023 
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8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na II. 

polrok 2023. 

T: jún 2023 

9. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, 

vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontroly hlavného 

kontrolóra obce Hranovnica.  

T: priebežne 

10. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie hlavného kontrolóra v zmysle Zákonníka práce. 

T.: priebežne počas roka 2023 

V Hranovnici dňa 06.02.2023 

 

 

  
 ....................................... 
 JUDr. Juraj Peťko 
 hlavný kontrolór obce Hranovnica 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica 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 Hranovnica dňa: 

07.02.2023.  

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na I. polrok 2023 bol 

prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hranovnica 

uznesením č.: 44/2023, zo dňa 23.3.2023. 

 
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. 

mailto:petko.kontrolor@gmail.com
http://www.hranovnica.sk/

