HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KAMENÍN

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kameníne plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie I. polroka 2020.
Návrh bol najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený
spôsobom v obci obvyklým.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín na
obdobie I. polroka 2020
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle § 18d ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
1. Kontrola zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a
nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
2. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
5. Kontrola vybavovania sťažností a petícií
6. Kontrola dodržiavania interných predpisov obce
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Zameranie kontrolnej činnosti v I.polroku 2020:
Kontrola poskytnutia, zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých z rozpočtu obce vo
vybraných subjektoch v roku 2019
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie 4.štvrťroka 2019
Kontrola inventarizácii peňažných prostriedkov
Kontrola pokladničných operácií
Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe skutočností, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone kontrolnej činnosti

Výkon ostatnej kontrolnej činnosťi hlavného kontrolóra obce v I.polroku 2020:
1. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 a predloženie
obecnému zastupiteľstvu
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2019 pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve
3. Vypracovanie a predloženie správ o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu

II.
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III.

Výkon ostatnej činnosťi hlavného kontrolóra obce v I.polroku 2020:
1. Zvyšovanie odbornej úrovne v oblasti kontroly
2. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v súlade s §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov podľa pravidiel kontrolnej činnosti a to
ustanovenia §20 - 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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 nutné vykonať ďalšie kontroly.

Spracoval:
Ladislav Pásztor
hlavný kontrolór obce Kamenín
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