Obec Veľkrop

Pre 2. zasadnutie
OZ vo Veľkrope
Vo Veľkrope, dňa 25.6. 2021
K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021

Predkladá:
Milan Groško
HK obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľkrop
v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
I. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
II. poveruje

Vypracoval:
Milan Groško
HK obce
Materiál obsahuje:
Návrh plánu KČ

hlavného kontrolóra výkonom kontrol
podľa plánu kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór Obce Veľkrop

Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1
písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.
V súlade s citovaným
predkladám
obecnému zastupiteľstvu Obce Veľkrop

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2021
Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov
vyťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti.








kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov,
kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení
obce,
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
kontrolu dodržiavania interných predpisov obce,
kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitými predpismi.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra/ v druhom polroku 2021 bude realizovaná v
kontrolovanom subjekte, konkrétne: v Obecnom úrade Veľkrop.

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 1. polrok 2021.
Kontrola Zostavenia Výročnej správy za rok 2020 a jej súlad s platnou legislatívou.
Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti dvakrát za polrok (§ 29 ods. 3 zoú).
Kontrola čerpania rozpočtu obce za 3.štvrťrok 2021 – príjmy, výdavky a finančné
operácie. Rozpočtové opatrenia a ich evidencia.

B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb.
vykonať, ak o ne požiada OZ.

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti
1. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce

za rok 2022

a orientačných rozpočtov na roky 2023 a 2024.

2. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
Termín: podľa programu rokovania OZ

D) Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra
Účasť na rokovaniach orgánov obce
Stanoviská k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce.
Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 25.06.2021

Spracoval:
Milan Groško
hlavný kontrolór
Prerokované v OZ dňa : 30.06.2021

