Obec B r z o t í n
Hlavný kontrolór obce

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Výkon činnosti sa riadi zásadami v zmysle jednotlivých ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ďalších právnych predpisov upravujúcich oblasť výkonu kontroly.
Kontrolná činnosť je vykonávaná v rozsahu, ktorý umožňuje stanovený rozsah úväzku
hlavného kontrolóra obce.
Pre uvedené obdobie sú plánované nasledovné kontroly:
-

Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vykonávanie základnej finančnej
kontroly;

-

Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí – prevody a prenájmy
majetku obce – vybrané oblasti v 2019, 2020;

-

Kontrola plnenia uzatvorených zmlúv vybraných oblastí – platnosť, účinnosť, zverejňovanie zmlúv,
rozsah plnenia;

-

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 v
zmysle § 18f ods.1 písm. c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve;

-

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce za rok 2021 v zmysle § 18f
ods.1 písm. c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

Ostatné úlohy:
1. okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byt vykonané kontroly o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo v súlade s ustanovením §18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti
na základe vlastného rozhodnutia a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov
resp. iných podnetov k výkonu kontroly;
2. vybavovanie oznámení prijatých v súlade so zákonom č.54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov as
interným predpisom Smernicou č. 2/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti;
3. zvyšovanie a prehlbovanie svojej odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných
seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a inými
vzdelávacími inštitúciami (RVC a pod.);
4. spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN obce;
5.

vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
V zmysle plánu činnosti nemusí byt dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol.

Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a
množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúcej časovej náročnosti a rozsahu jednotlivých
kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné
náhodné kontroly.
V Gemerskej Hôrke, dňa 25.11.2020

Ing. Štefan Kardos
hlavný kontrolór obce

