Peter LINGEŠ, hlavný kontrolór obce S T R Á Ň A V Y
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov § 18 až § 18f predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na
obdobie druhého polroku 2020.
Kontrolná činnosť:
1. Kontrola na obecnom úrade podľa § 18d ods. 2 písm. a) zákona
o obecnom zriadení:
Kontrola inventarizácie majetku obce k 31.12 2019.
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií podaných na OcÚ za prvý polrok
2020.
3. Kontrola dlhu obce a pohľadávok - priebežná.
4. Kontrola dodržiavania zásad poskytovania niektorých služieb Obcou
Stráňavy a krátkodobého nájmu majetku obce.
5. Dodržiavanie cien sadzobníka za služby poskytované obcou a za
krátkodobý nájom majetku obce.
a) Kontrola rozpočtových a príspevkových organizácií podľa § 18d ods. 2
písm. b) zákona o obecnom zriadení:
1. Kontrola došlých faktúr – zverejnenie, dodržiavania splatnosti, obsahová
stránka, vykonanie predbežnej finančnej kontroly.
b) Ostatné kontroly:
1. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva (ďalej len
OZ), alebo na požiadanie starostu obce, ak vec neznesie odklad.
2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavný kontrolór obce dozvedel pri výkone svojej činnosti.
3. Vybavovanie sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce.
4. Zúčastňovať sa na zasadnutiach OZ s hlasom poradným. Podľa potreby
i na zasadnutiach komisií zriadených OZ.
I. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:
1. Spracovávať návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021 podľa §
18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení.
2. Spracovávať stanovisko podľa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) a § 17 ods. 6
a ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súčinnosti s dodržaním
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. (Toto je potrebné riešiť pri prijatí úveru alebo
pôžičky.)
3. Vypracuje odborné stanovisko HK, podľa §18f ods. 1, písm. c)
k predloženému viacročnému návrhu programového rozpočtu obce
Stráňavy na rok 2021, s výhľadom na roky 2022 a 2023.
4. Spolupracovať a kontrolovať vybavovanie podnetov v súlade so zákonom
č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznámení
protispoločenskej činnosti.
5. Rôzne: a) neuskutočnené a plánované v I. polroku 2020 pre COVID-19.
V Stráňavách 22. apríla 2020.
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