
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Obce Hodejovec na I. polrok 2020

 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.  369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  činnosť  hlavnej  kontrolórky  Obce
Hodejovec bude v I. polroku 2020 zameraná na viaceré činnosti. 

  

Zámer kontrolnej činnosti: 

 Kontrolnými  aktivitami  prispieť  k  efektívnemu  a  účinnému  hospodáreniu  s  verejnými
finančnými prostriedkami a s majetkom obce, pričom kontrola bude zameraná na zákonitosť,
účinnosť a efektívnosť. 

 

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti: 

 Prostredníctvom  jednotlivých  kontrolných  akcií  bude  postupné  zisťovanie  stavu  a
odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce v
súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. 

Plán vykonávaných činností : 

1. Kontrola vedenia a evidencie pokladne za IV. štvrťrok 2019 

2. Kontrola čerpania mzdových prostriedkov za III-IV. štvrťrok 2019

3. Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2019. 

4. Kontrola čerpania rozpočtu za I polrok 2020 

5. Kontroly podľa uznesení OZ, kontroly vykonávané z podnetu poslancov a z vlastného 

     podnetu, na základe poznatkov získaných pri výkone svojej činnosti. 

Okrem týchto kontrol vykonám aktivity, ktoré mi ukladajú a umožňujú príslušné 
právne predpisy: 



 1. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2020

 2. Predkladanie správ o výsledkoch kontroly OZ

 3. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v zmysle § 18f ods. 2 zákona 369/1990 Z. 
     z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4.  Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly

5. Spolupráca pri aktualizácii a vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a 
    vnútorných smerníc obce a OcÚ. 

Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Hodejovec je zároveň poverením 
na vykonanie finančnej kontroly, ktorá sa riadi najmä zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite v znení neskorších predpisov. 

V Hodejovci, dňa 27.11.2019  

                                                                                      ............................................................. 

                                                                                        Bc. Andrea Dubovická Šóšiková

                                                                                           hlavný kontrolór obce Hodejovec

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hodejovec podľa príslušných zákonov a právnych predpisov 

a.) Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.. polrok 2020 podľa 
predloženého návrhu. 

      b) Poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol podľa plánu. 

  

Zverejnené dňa : 27. 11. 2019

Zvesené dňa : 


