Obecný úrad Veľká Čierna
Hlavný kontrolór obce Veľká Čierna
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na I. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti vychádza z ustanovení zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z.
a ustanovenia zákona týkajúce sa vykonávania kontrolnej činnosti sú uvedené v § 18 f) –
ktorý stanovuje úlohy hlavného kontrolóra a § 18 d) – ktorý stanovuje rozsah kontrolnej
činnosti.
Činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v I. polroku roka 2021 na nasledovné kontroly a
úlohy:
Kontrolná činnosť:
1)Kontrola plnenia uznesení za I. polrok 2021
2) Finančná kontrola pokladničných výdavkových, príjmových za vybrané mesiace
zameraných na účelnosť a hospodárnosť výdavkov
3) Kontrola účtovných dokladov, hlavnej knihy, ročných účtovných výkazov, za účelom
overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2020 a prípravy na vypracovanie Stanoviska k
záverečnému účtu obce za rok 2020
4) Kontroly vykonané na základe podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva obce
Plnenie úloh hlavného kontrolóra:
1) Správy o výsledku kontrol
2) Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020 v zmysle zákona č. 357 /2015 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v súlade s ustanovením §18 f ods. 1 písm. e) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3) Vypracovanie Stanoviska hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Veľká
Čierna za rok 2020
4) Vypracovať návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2021
5) Účasť na zasadnutiach OZ
Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v I. polroku 2021 sa bude riadiť z
§ 18e zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:
1) Vzdelávanie – semináre RVC Trenčín , ZHK SR na vybrané témy
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 bol schválený na zasadnutí obecného
zastupiteľstva obce Veľká Čierna Uznesením č.........../2020 dňa ............2020
Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:
1) Vzdelávanie – semináre RVC Trenčín , ZHK SR na vybrané témy
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