Návrh plánu kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce Oščadnica na II. polrok 2019

V súlade s § 18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
predkladám obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom
a majetkovými právami obce.
Kontrolná činnosť bude vykonávaná na Obecnom úrade v Oščadnici, v rozpočtových
a v príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Kontrolná činnosť
1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami a s majetkom obce
2. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva obce Oščadnica
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Oščadnica
4. Finančná kontrola u Základnej školy Ústredie a Základnej školy s MŠ – Nižný koniec, zameraná
na kontrolu čerpania výdavkov a plnenia príjmov v súlade so schváleným rozpočtom, kontrola
účtovných dokladov - dodávateľské faktúry za objednané služby, nákupy materiálu a potravín
do ŠJ, bankové doklady, kontrola príjmov na bežnom účte, kontrola príjmových a výdavkových
pokladničných dokladov
5. Kontroly poskytovaných dotácii v zmysle platného VZN č. 1612/2016/2 z 16.12.2016
6. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa HK dozvie pri
výkone svojej činnosti
7. Kontrola vybavovania sťažností, žiadostí, petícii v súlade so všeobecne záväznými právnymi
a internými predpismi
8. Kontrola vývoja stavu záväzkov a pohľadávok obce
9. Kontrola pokladničnej hotovosti v deň konania kontroly

Ostatné úlohy a činnosti
1. Vypravovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
2. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

3. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva

Výkon kontrolnej činnosti bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami zastupiteľstva obce, resp.
reálnymi potrebami. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude závislý od objemu
kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly.

V Oščadnici 17.06.2019

Mgr. Ján Brandis
hlavný kontrolór obce

