
Plán kontrolnej činnosti       Číslo:  001 / 2023 / LS 

 

 

 

OBEC NEMEŠANY 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemešany  

– I. polrok 2023 

 

 

Dátum vypracovania  1.1.2023 

Dátum zverejnenia  

Začiatok lehoty na pripomienkovanie  

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie  

Dátum vyhodnotenia pripomienok  

Zverejnené do  

  

Dátum schválenia Obecným zastupiteľstvom  

Číslo uznesenia  

 

Pripomienky je možné zasielať:  

A. písomne: Obec Nemešany – Hlavný kontrolór, Nemešany 62, 053 02 Spišský Hrhov 

B. elektronicky: kontrolornemesany@gmail.com 

C. ústne do zápisnice na obecnom úrade 
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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Nemešany na I. polrok 2023 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Nemešanoch tento 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023: 

A. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

Plán č. 1 : Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, schválených v termíne 

od 1.1.2023- 30.6.2023 

Výstup: Správa, alebo záznam z kontroly 

Spolupráca: Obec Nemešany 

Termín: priebežne  

 

Plán č.2 : Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022 

Výstup: Stanovisko HK k záverečnému účtu obce 

Spolupráca: Obec Nemešany 

Termín: jún 2023 

 

Plán č. 3: Kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v znení 

neskorších predpisov, pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovných závierok  

Cieľ kontroly: Kontrola súladu vybraných ustanovení zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve pri vedení 

účtovníctva a zostavovaní účtovných závierok s dôrazom na základné princípy účtovníctva  

Výstup: Správa, alebo záznam z kontroly 

Spolupráca: Obec Nemešany 

Termín: priebežne 

 

Plán č. 4: Kontrola iných projektov a finančných operácií v prípade poverenia zo strany obecného 

zastupiteľstva 

Termín: podľa konkrétneho poverenia 

  



Plán č. 5: Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 

Termín: jún/ júl  2023 

 

Plán č.6: Iné činnosti vyplývajúce z výkonu funkcie hlavnej kontrolórky obce.  

Termín: priebežne podľa potreby 

 

V zmysle predloženého návrhu 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. 

 

 

B. OSTATNÉ KONTROLY A INÁ ČINNOSŤ 

1. Kontroly vykonávané v zmysle §18f ods. 1 písm. h) zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov – ak o to požiada Obecné zastupiteľstvo. 

2. Vybavovanie sťažností 

 

 

 

 

Predkladá:  

Ing. Lívia Suchá, hlavný kontrolór 

V Nemešanoch, 01.01.2023 

 

Týmto žiadam v zmysle §18 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemešany na I. polrok 2022 

zverejniť na úradnej tabuli obce v termíne najneskôr od 15.1.2023.  


