
Návrh    plánu  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

                                                     obce Vyšný    Slavkov na I. polrok roku 2021

    Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce Vyšný Slavkov  v I. polroku bude vykonaná v zmysle
zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   a zákona NR SR   č.357/2015
Z.z. o finančnej kontrole  a audite a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v z.n.p.. 

    Návrh plánu je  predložený na  základe  § 18f ods.1 písm. b) Zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  a  doplnkov

 
Plán kontrol v I. polroku hlavného kontrolóra obce Vyšný Slavkov

1/  Kontrola predložených požiadaviek obecného zastupiteľstva alebo starostky obce § 18f ods.1 písm. h) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
2/   Kontrola  dodávateľských  faktúr  za  dané  účtovné  obdobie-  kontrola  zameraná  na  uplatňovanie  zákona
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.,  zákona č. 357/2015 Z.z.  o finančnej kontrole  a audite a o zmene a
doplnení  niektorých zákonov v z.n.p., zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Stanoviská a iné činnosti:

1/ Kontrola plnenia úloh prijatých uzneseniami OZ v roku 2020
 2/ Spracovanie stanoviska k návrhu záverečného  účtu obce za rok 2020 
3/  Kontrola  dodržiavania  zákona  č.211/2000  Z.z.  o  slobodnom  prístupe  ku  informáciám  so  zameraním  na
dodržiavanie ust. § 5a – povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr
4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2020
5/Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN
6/V lehote 60 dní po skončení roku 2020 vypracovať správu o kontrolnej činnosti za rok 2020

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.

Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) Zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších  predpisov  zverejnený  od dňa 27.11.2020

Vypracovala:
             Mgr. Mária  PERHÁČOVÁ

Hl. kontrolórka obce


