OBEC HRABUŠICE
Hlavný kontrolór obce
Hlavná ulica 171, 053 15 Hrabušice
Slovenská republika

Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hrabušice na 2. polrok 2021.
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce predkladá
Obecnému zastupiteľstvu v Hrabušiciach návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
2. polrok 2021.
Hlavný kontrolór obce pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s
§ 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Kontroly:
1/ Kontrola rozpočtového hospodárenia obce pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti so
zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia obce. Inventarizácia pokladne
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
2/ V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
vykonať kontrolu zameranú na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov v
rozpočtovej organizácií Základná škola s materskou školou v Hrabušiciach.
3/ Kontrola evidencie hrobových miest, príjmu z prenájmu hrobových miest, kontrola
nájomných zmlúv na hrobové miesta.
Ostatné kontroly:
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva, podnetu starostu, ak vec
neznesie odklad a na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór
obce dozvedel pri výkone svojej činnosti.
Stanoviská a iné činnosti:
1/ Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024
2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
3/ Účasť na obecnom zastupiteľstve a komisiách
4/ Predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
5/ Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiáloch, vnútorných predpisov, VZN
6/ Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 54/2019
Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
7/ Zvyšovanie kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce a členstva v združení ZHK SR
V zmysle predloženého 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 potrebné vykonať iné náhodné kontroly.
V Hrabušiciach 27.5.2021
Predkladá: Ing. Ľudovít Budzák v. r., hlavný kontrolór obce
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre obdobie 2. polroka 2021 bude vyvesený
na pripomienkovanie občanom dňa 28. 5.2021.

