Ing. František STANISLAV

hlavný kontrolór obce Jamník

hlavný kontrolór viacerých obcí

Jamník 101, 053 22 Odorín

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Jamník na obdobie 1. polroku 2021
návrh
V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v
Jamníku návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroku 2021:
A. Kontroly
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2020.

Cieľ kontroly:
Napomáhať k plneniu cieľov, úloh a zámerov orgánu samosprávy.
Predmet kontroly:
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce
a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

2. Kontrola plnenia rozpočtu obce za rok 2020.

Cieľ kontroly:
Overovať dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, všeobecne záväzných nariadení, interných
predpisov vydaných samosprávou a rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo
vnútorných predpisov pri finančnom riadení.
Predmet kontroly:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.

3. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2020.

Cieľ kontroly:
Overovať a hodnotiť splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie
podmienok ich použitia.
Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v súvislosti s poskytnutím dotácií
z rozpočtu obce.

4. Kontrola na základe požiadavky obecného zastupiteľstva a starostu v zmysle § 18f ods. 1
písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení alebo na základe podnetu a
poznatkov z vlastnej kontrolnej činnosti.
B. Ďalšie činnosti
a) Predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
b) Vyhotovenie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rozpočtové roky 2021 –
2023.
c) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.
d) Predkladanie správ z vykonaných kontrol.
e) Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
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