OBEC V L K O V Á
Obecný úrad Vlková, 059 72 Vlková 107
Tel/fax 052/4590423
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_________________________________________________________________________

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA II. POLROK 2020
Zámer kontrolnej činnosti:
Vytvorenie podmienok na efektívne, hospodárne, účelne a účinné hospodárenie s majetkom
obce a s verejnými prostriedkami.
Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:
Vykonaním kontrolných činnosti bude zistenie stavu a odstránenie prípadne zistených
nedostatkov, za účelom efektívnosti činnosti orgánov obce a budovanie dobrého mena
samosprávy a spokojnosti občanov, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Rozsah kontrolnej činnosti:
V súlade s ustanovením § 18/ f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný
kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu Obce Vlková Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.
Pravidelné kontroly:
1. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií a podnetov občanov v roku 2020
Finančné kontroly:
1. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu na Obecnom úrade vo
Vlkovej, v súlade s platnými zákonmi za I. polrok 2020
2. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce k 30.
9. 2020
Príprava a tvorba koncepčných materiálov
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Vlková za rok 2021.
2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

Ostatné činnosti
1. Mimoriadne úlohy obecného zastupiteľstva v súlade s § 18 f ods. 1) písm. h)
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Povinná účasť na zasadaniach obecného zastupiteľstva § 18 f ods.2 zákona
369/1990 Zb. v z.n.p.). Účasť na zasadnutiach komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom.
Plán kontrolnej činnosti je variabilný z pohľadu vznesených požiadaviek obecného
zastupiteľstva, rozhodnutia hlavnej kontrolórky vychádzajúc z podnetov poslancov
zastupiteľstva, iných podnetov podaných hlavnej kontrolórke a zisteniach
v súvislosti s vykonávaním činnosti hlavnej kontrolórky.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky je v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov poverením na vykonanie finančnej kontroly.

Vo Vlkovej dňa, 22.05. 2020
Ľudmila Magutová
hlavná kontrolórka obce Vlková

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlková na II. polrok 2021
bol v zmysle § 18 f/1/b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v termíne 22.05.2020 do
06.06.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlková na II. polrok 2021 bol
prerokovaný a schválený na OZ vo Vlkovej uznesením č. ............ dňa ................

