Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Horný Hričov na II. polrok 2019
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov činnosť hlavného kontrolóra bude v II.
polroku 2019 zameraná na nasledovné činnosti:
Zámer kontrolnej činnosti:
Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu chodu obecného úradu a tak isto prispieť k
efektívnemu účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami, s majetkom
obce, pričom kontrola bude zameraná na zákonnosť, účinnosť a efektívnosť.
Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:
Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude vykonané postupné zisťovanie stavu
a následne podané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov za účelom zefektívnenia
činnosti obecného úradu obce v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a kontrola efektívnosti a hospodárnosti nakladania s verejnými finančnými prostriedkami.
Kontrolná činnosť v II. polroku 2019 bude zameraná na:
1. Kontrola efektívnosti chodu Obedného úradu v Hornom Hričove, kontrola výkonu
kompetencií obce Horný Hričov ( originálnych aj prenesených ), kontrola smerníc
a usmernení a všetkých predpisov potrebných k efektívnemu výkonu verejnej správy
obecným úradom v súlade s platnými predpismi .
2. Finančná kontrola v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite:
a) kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly na obecnom úrade v Hornom Hričove
b) kontrola čerpania poskytnutých dotácií obecným organizáciám v roku 2018 Telovýchovná jednota,
c) kontrola plnenia príjmov a výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Horný Hričov
za 2.polrok 2019
d) kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia
finančných prostriedkov rozpočtu obce
3. kontrola dodržiavania zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v nadväznosti na platné VZN – kontrola dane
z nehnuteľností,
4. kontrola plnenia uznesení OZ,
5. kontrola, vybavovanie a evidencia sťažností a petícií,

6. kontrola uverejňovania zmlúv a uverejňovanie zákaziek verejného obstarávania 1x
týždenne, kontrola uverejňovania došlých faktúr 1x mesačne,
7. kontrola vykonávaná na základe vznesených požiadaviek obecného zastupiteľstva,
8. Kontrola financovania a realizácie každej dokončenej investičnej akcie.

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Horný Hričov
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
2. Účasť na rozšírených radách a zasadnutiach OZ v zmysle §18f ods. 2 zákona 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zároveň účasť na odborných
komisiách zriadených obecným zastupiteľstvom.
Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Horný Hričov v zmysle
ustanovenia §12ods. 2 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov a §18e zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, je zároveň poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly.

V Hornom Hričove, dňa 06.05.2019

.............................................................
Ing. Slavomír Škerlik
Hlavný kontrolór obce Horný Hričov

