OBEC SIRK
Hlavný kontrolór obce
Obecný úrad Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Slovenská republika

Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Sirk na 2. polrok 2020
Vydaný v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva v Sirku č. 5/VI/2020 zo dňa 29.6.2020.
Pravidelné, tematické kontroly:
1. Kontrola dodržiavania zákonnosti pri zabezpečení finančnej kontroly finančných
operácií a ich častí podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
2. Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou.
3. Kontrola príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce Sirk.
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
6. Kontrola dodržiavania interných predpisov obce Sirk.
7. Kontrola vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
8. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
v predchádzajúcom období.
Ostatné kontroly:
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva.
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov,
o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
3. Kontrola dodržiavania pracovnej doby a dochádzky zamestnancov OcÚ.
4. Kontrola platieb v obecných nájomných bytoch.
Stanoviská a iné činnosti:
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu 2021 – 2023.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.
3. Účasť na obecnom zastupiteľstve.
4. Predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, smerníc a VZN.
6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.
V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie
vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od
kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho
vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú
okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.
V Sirku 29.6.2020
Ing. Štefan URBAN
hlavný kontrolór obce

