
VVOBEC C UCMA
048 01 č učma č.47

pre riadne zasadnutie

Obecného zastupiteťstva

v Čuěme 06,2019

k bodu rokovania číslo:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Predkladá: Návrh na uznesenie:
Helena Vanyová Obecné zastupiteťstvo v Čuěme
Hlavný kontrolór obce

A/ schval'uje

Plán kontrolnej ěinnosti hlavného kontrolóra na
II. polrok 2019

B/ neschval'uje

Vypracovala:
Helena Vanyová



Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čučma
na II. polrok 2019

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.36911990 Zb. o
obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov hlavná kontrolórka Obce Čučma predkladá
obecnému zastupiteťstvu v Čučme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Čučma na II. polrok 2019, ktorý musí byt'najneskór 15 dní pred prerokovaním v
zastupiteťstve zverejnený spósobom v obci obvyklým.

Hlavná kontrolórka obce pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podfa pravidiel zákona č.
35712015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade
s § 18e zákonač.36911990 Zb. o obecnom zriadeniv znení neskorších predpisov ako aj v
zmysle ďalších všeobecne závázných právnych predpisov,

V súlade s § 18f ods.l písm. h) zákona ě, 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada
obecné zastupiteťstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

I. Stanoviská a iná činnost'

1. Vypracovanie odborného stanoviska knávrhu rozpočtu na rok 2020 aknávrhu
viacročného rozpočtu na roky 202I-2022

II. Kontrolná činnosť na II. polrok 2019

1. Kontrola plnenie uznesení OZ v súlade s § 18d ods.1 zákona č. 36911990 Zb.
o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov

2. Kontrola stavu pokladne obecného úradu Čučma
3. Kontrola správnych poplatkov obce Čučmak30.09.20l9
4. Kontrola vykonávaníazákladnej finančnej kontroly v zmysle novely zákona357l20I5

Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
5. Ďalšie kontroly na základe uznesenia OZ

III. Ostatná činnost' HK

Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.
Zvyšovanie kvalifi kácie v zmys le zákonrika pr áce.
Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podťa zákona č.369l1990 Z.z,
o obecnom zriadeni v z n. p, a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo
verejnom záujme v zmysle zákonač.55212003 Z,z,

1.

2.
a
J.

V Čučme 10.06.2019


