OBEC SLOVENSKÉ PRAVNO

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2021

Vypracovala a návrh plánu predkladá:
JUDr. Marika Barabas Pavlíková
hlavná kontrolórka obce Slovenské Pravno
Dátum vypracovania:
Dátum zverejnenia:
Dátum začatia plynutia lehoty na pripomienkovanie:
Dátum uplynutia lehoty na pripomienkovanie:
Dátum vyhodnotenia pripomienok:
Dátum predloženia na rokovanie obecného zastupiteľstva:
Dátum schválenia materiálu:
Číslo uznesenia a dátum jeho prijatia:

20.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
08.12.2020
09.12.2020
14.12.2020

Pripomienky je možné zasielať:
- písomne na adresu: Obecný úrad Slovenské Pravno č. 123, 038 22
- e-mailom na adresu marikapavlik@yahoo.com

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole,
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra
v I. polroku 2021 zameraná na nasledovné činnosti:
1. Základné úlohy hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva;
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce a kontrola dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce;
c) spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021;
d) vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu na rok 2020;
e) vypracovanie sumárnej správy o vykonaných kontrolách v roku 2020;
f)

výkon kontroly nad rámec plánu kontrolnej činnosti v prípade ak o to požiada obecné
zastupiteľstvo, alebo starosta obce, resp. na podnet občana

g) zvyšovať odbornosť v oblasti kontroly svojou účasťou na odborných seminároch a vzdelávaní
organizovanými inými vzdelávacími inštitúciami;
h) prijatie, preverenie a evidencia podnetov a oznámení protispoločenskej činnosti v zmysle
zákona č. 304/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti.

2. Kontrolná činnosť na I. polrok 2021
a) kontrola evidencie hrobových miest, príjmov z prenájmu hrobových miest, kontrola nájomných
zmlúv k hrobovým miestam;
b) kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2020;
c) kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva;
d) kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvie pri výkone svojej činnosti.
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3. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky
a) účasť na rokovaniach orgánov obce
b) spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc a všeobecne
záväzných nariadení pre obec a podriadené organizácie v zriaďovacej pôsobnosti obce
c) stanoviská k pripravovaným zmluvám
d) ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva
4. Návrh na prijatie uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno
•

schvaľuje plán kontrolnej činnosti predložený hlavnou kontrolórkou obce Slovenské
Pravno na I. polrok 2021

•

poveruje hlavnú kontrolórku obce Slovenské Pravno vykonaním kontrol podľa
schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

JUDr. Marika Barabas Pavlíková
hlavná kontrolórka obce
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