OBEC OSRBLIE – HLAVNÝ KONTROLÓR
Stredná 230, 976 45 Osrblie
____________________________________________________

N Á V R H
PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
hlavného kontrolóra obce Osrblie na II. polrok 2022
V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Osrblie návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2022.
Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Pri vykonávaní finančnej kontroly sa hlavná kontrolórka obce a kontrolované subjekty riadia
základnými pravidlami finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh plánu kontrolnej činnosti:
I.
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
P.č. Predmet kontroly
Kontrolované obdobie
1.
Kontrola
zákonnosti,
účinnosti, I. polrok 2022
hospodárnosti
a efektívnosti
pri
hospodárení
s finančnými
prostriedkami a s majetkom obce
Osrblie so zameraním na faktúry,
objednávky
a ich
povinné
zverejňovanie.
2.
Kontrola plnenia rozpočtu Obce I. polrok 2022
Osrblie na rok 2022
3.
Kontrola vyúčtovania poskytnutých Rok 2022
dotácií z rozpočtu Obce Osrblie
II. OSTATNÉ KONTROLY
1.
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
2.
Kontroly vykonávané na základe platných uznesení Obecného zastupiteľstva
III. OSTATNÁ ČINNOSŤ
1.
Účasť na rokovaniach orgánov obce s hlasom poradným
2.
Spracovanie správ o kontrolnej činnosti
3.
Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie
4.
Spracovanie a predkladanie správy o výsledkoch kontrol pre obecné zastupiteľstvo
5.
Metodická pomoc pri príprave nariadení a interných smerníc
IV. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A SÚHRNNÝCH MATERIALOV
1.
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Osrblie na rok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce schválený obecným zastupiteľstvom je
v zmysle § 18 e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverením na vykonanie následnej
finančnej kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce, predložený na rokovanie
obecného zastupiteľstva Obce Osrblie a schválený uznesením č. ............./2022 na jeho
zasadnutí konanom dňa ......
V Osrblí 20.07.2022

Mgr. Andrea Valašťanová
hlavná kontrolórka obce Osrblie

