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hlavnej kontrolórky
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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 II. polroku
2021 zameraná na nasledovné činnosti:
1. Základné úlohy hlavnej kontrolórky na II. 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 I. polrok 2022;
d) vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2022 a viac-ročnému rozpočtu
na roky 2023-2024;
e) výkon kontroly nad rámec plánu kontrolnej činnosti v prípade ak o to požiada obecné
zastupiteľstvo, alebo starosta obce, resp. na podnet občana
f)

zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly svojou účasťou na odborných seminároch a vzdelávaní
organizovanými inými vzdelávacími inštitúciami;

g) 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 II. polrok 2021
a) kontrola evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov maloletých detí na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Slovenské Pravno v priebehu roku 2020;
b) kontrola stavu vymáhania pohľadávok obce k 30.06.2021 voči daňovým a nedaňovým
dlžníkom,
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 II. polrok 2021

•

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

JUDr. Marika Barabas Pavlíková
hlavná kontrolórka obce
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