NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
VEĽKÉ LOVCE NA II. POLROK 2022
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. definuje kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra obce
v § 18 – § 18 písm. g).
V zmysle ustanovenia § 18f ods.1) písm. b) uvedeného zákona predkladám na rokovanie obecného
zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
➢ Kontrola plnenia vybraných zmlúv uzatvorených obcou Veľké Lovce
JÚL

➢ Kontrola pokladničných dokladov/vedenia pokladničnej knihy za II. Q roku 2022
/Apríl – Jún/ obec
➢ Kontrola jednej vybranej investičnej činnosti obce realizovanej v roku 2021, výber

AUGUST

dodávateľa, financovanie diela, zmluvný vzťah so zhotoviteľom diela, fakturácia.
Zverejnenie predmetných faktúr a zmlúv na webovej stránke obce.
➢ Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Veľké Lovce k 31.8.2022.

SEPTEMBER

➢ Kontrola zverejňovania faktúr obce Veľké Lovce na webovom sídle v období
Január – Jún 2022
➢ Kontrola vybraných nájomných zmlúv, konk. súlad so zásadami finančného

OKTÓBER

hospodárenia a hospodárenia s majetkom obce, čl. 5 a zákona č. 138/1991 Z.z.,
§9
➢ Kontrola pokladničných dokladov/vedenia pokladničnej knihy za III. Q roku 2022
/Júl – September/ obec
➢ Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
na roky 2023 - 2025

NOVEMBER

➢ Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
➢ Kontrola plnenia opatrení / odporúčaní prijatých na odstránenie nedostatkov

DECEMBER

zistených kontrolami vykonanými v období Jún 2022 – December 2022
➢ Kontrola na požiadanie obecného zastupiteľstva /priebežne/
➢ Kontrola na požiadanie starostu obce /priebežne/
➢ Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, ktoré sa zistili pri

OSTATNÉ

výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra /priebežne/
➢ Riešení stažností proti sťažnostiam v zmysle VZN č. /priebežne/
➢ Kontrola plnenia uznesení /pred každým OZ/
➢ Vedenie centrálnej evidencie oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti po jeho schválení OZ sa stáva plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, ktorý nemusí dodržať poradie vykonávania jednotlivých kontrol.
Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať napríklad z dôvodu časovej náročnosti inej kontroly alebo iných okolností či uvážení hlavného kontrolóra.

Návrh plánu kontrolnej činnosti predložila Erika Kurucová, hlavná kontrolórka obce Veľké
Lovce, dňa 08.04.2022 kancelárií starostu obce na predloženie Obecnému zastupiteľstvu, ktoré
má zasadať v mesiaci Jún 2022.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v obci dňa: ____________________

