Hlavná kontrolórka Obce Nižný Klátov
Návrh plánu 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 ustanovením zákona o obecnom zriadení
predkladám
obecnému zastupiteľstvu Obce Nižný Klátov

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 2. POLROK 2022
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 ciele kontrolnej činnosti.
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v 2. polroku 2022 bude realizovaná
v kontrolovanom subjekte, konkrétne: v obci, Obecný úrad Nižný Klátov a v ZŠ Nižný
Klátov.
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.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 1. polrok
2022

Povinná
osoba

Obec

CIEĽ

Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení

2.

Kontrola všeobecne záväzných nariadení obce so zameraním na
súlad s príslušnými právnymi predpismi
Obec

Povinná
osoba
CIEĽ

Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení a príslušným zákonov

3.

Kontrola vnútorných predpisov obce so zameraním na ich
aktuálnosť
Obec

Povinná
osoba

CIEĽ

Dodržiavanie príslušných zákonov, na základe ktorých boli vydané

4.

Kontrola povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok

Povinná
osoba

Základná škola

CIEĽ

Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v z.. n.. p.

Poradie jednotlivých kontrol podľa predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti
nemusí byť dodržané. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej
problematiky ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné
vykonať iné kontroly.
B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb., ak o ne
požiada OZ alebo starostka obce
C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti
Vypracovanie správ o výsledkoch kontrolnej činnosti
Termín: podľa programu rokovania OZ
D) Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025
Ak bude návrh rozpočtu spravovaný v 2. polroku 2022
E) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky
Spracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
Účasť na rokovaniach OZ
Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc a VZN
Metodická pomoc pri príprave posledného a ustanovujúceho zasadnutia OZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 10.06.2022.
Spracovala:

Ing. Oxana Hospodárová, v. r.
hlavná kontrolórka obce

