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1. Návrh na uznesenie

2. K bodu programu: Návrh plánu kontrclnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kvačany

na II. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Kvačanoch po prerokovanf predloženého materiálu:

I. schvaľuje:

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020



3. Důvodová správa

V zmysle 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov je povinnosíou hlavného kontrolóra obce predložif obecnému zastupiteľstvu na

schváleníe obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej Činnosti jedenkrát za šesť mesiacov.

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, Činnosť obecného úradu a orgány samosprávy

obce.



PLÁN PRÁCE

hlavnej kontrolórky obce Kvačany na II. polrok 2020

Zámer: V zmysle 5 lsd a 1Sf zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

zmien a doplnkov bude činnosť hlavnej kontrolórky obce zameraná v II. polroku 2020

predovšetkým na vytvorenie podmienok na efektívne, hospodárne, účelné a účinné hospodárenie

s majetkom obce a s verejnými prostriedkami.

Cieľ: Prostredníctvom jednotlivých kontro(ných akcií bude kontrolná činnosť zameraná na zistenie

stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov

obce a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými

všeobecne záváznými právnymi predpismi.

V zmysle 5 lsd a 18f zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenĺ v znenĺ neskorších zmien a

doplnkov bude Činnosť hlavnej kontrolórky obce zameraná v II. polroku 2020 na nasledovné

kontroly a úlohy:

Kontrolná činnosť:

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

2. Kontrola došlých faktúr, evidencia, účtovanie, plnenie z rozpočtu

3. Kontrola správy dani - príjmov obci

4. Kontrola úverového zaťaženia obce, sledovanie neprekročenia limitu úveru

5. Kontrola vybavovania stažností a petícii

Plnenie úloh HK:

- predkiadá obecnému zastupiteľstvu správy o výsledku kontrol

- vypracúva odborné stanovisko k návrhu a Čerpaniu rozpočtu obce

- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok

- zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v II. polroku 2020 bude v súlade s 5 18

písmeno e, zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív platnom znení.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje

osobitý zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky obce:

- spolupráca pri vypracovaní Všeobecne záväzných nariadeniach obce, základných organizaČných

pravidiel a vnútorných smerníc obce a Obecného úradu,
- konzultácie pre Obecný úrad
- vzdelávanie sa na vybrané témy


