
P L Á N   K O N T R O L N E J    Č I N N O S T I  

hlavného kontrolóra obce Teplička 

na I. polrok 2023 
 

Podľa § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

je úlohou hlavného kontrolóra vykonávať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a 

efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s 

majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a 

finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia 

ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.  

  

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

predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh 

plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve 

zverejnený spôsobom v obci obvyklým. 

 

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023: 

 

1. Kontrola dodržiavania schváleného rozpočtu obce Teplička za rozpočtový rok 2022, 

vrátane prijatých rozpočtových opatrení, najmä kontrola hospodárenia s rozpočtovými 

prostriedkami a majetkom obce. 

 

Termín: január - jún 2023 
 

 

Ostatné činnosti hlavného kontrolóra: 
 

Hlavný kontrolór v 1. polroku 2023 vykoná aj ďalšie činnosti ustanovené v § 18f ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, najmä: 

 

- podľa písm. c) vypracuje odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred jeho 

schválením v obecnom zastupiteľstve, 

- podľa písm. d) predloží správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu 

na jeho najbližšom zasadnutí, 

- podľa písm. e) predloží obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 

dní po uplynutí kalendárneho roku. 

 

Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od náročnosti kontrolovanej problematiky, 

závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu 

kontrolnej činnosti, ako aj z dôvodu nutnosti vykonať iné kontroly, preverovať podnety, alebo 

predkladať stanoviská. 

 

 

V Tepličke, 28.12.2022  

 

 

Mgr. Martin Hamráček, PhD. 

         hlavný kontrolór 


