NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE HORNÁ VES
NA 1. POLROK 2022
V súlade s príslušnými ustanoveniami § 18a ) – 18g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude
činnosť hlavnej kontrolórky v 1. polroku 2022 zameraná na výkon činností:
Pravidelné kontroly:
1. Pravidelná kontrola plnenia uznesení OcZ s informáciou na každom zasadnutí OcZ.
Následné finančné kontroly:
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2021.
2. Kontrola procesu inventarizácie v organizácií ZŠ s MŠ Horná Ves.
3. Kontrola procesu inventarizácie vykonávanej v obci Horná Ves.
4. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov obce Horná Ves za rok 2021.
5. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v obci Horná Ves za rok 2021.
6. Kontrola náležitostí zriaďovateľskej listiny organizácie ZŠ s MŠ Horná Ves.
Ostatné kontroly:
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Hornej Vsi,
kontroly vykonávané na požiadanie starostu obce Horná Ves, ak vec neznesie odklad a
kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.
Stanoviská a iné činnosti:
1. Vypracovanie Odborného stanoviska k Návrhu záverečného účtu obce Horná Ves za
rok 2021.
2. Vypracovanie Správy k plneniu rozpočtu za IV. kvartál 2021 a I. kvartál 2022.
3. Vypracovanie Správy o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021.
4. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov a VZN.
5. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v Zmysle zákonníka práce.

Hlavná kontrolórka obce pri výkone svojej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona č.
10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Horná Ves na 1. polrok
2022 bol v zmysle §18 f ods. 1 b), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zverejnený spôsobom v obci obvyklým najneskôr 15 dní pred jeho
prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.
V Hornej Vsi dňa 23. 11. 2021

Ing. Lucia Vidiečanová
hlavná kontrolórka obce

