Rlavná kontrolórka Obce Lekárovce

Plán kontrolnej Činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle ~ I 8f ods. 1
písm. b) zákona Č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
obecnému zastupiteľstvujecleiijját za šest‘ mesiacov.
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Reglstratůrna značka
Znak hodnoty a lehota uloženla:
Vybavije:

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKy NA OBDOBIE 7/2022 DO
12/2022
Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona Č. 369/1990 Zb.

O

obecnom

zriadenĺ v znen~ neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vytahujúcich sa na prĺslušné
predmety kontrolnej Činnosti v obci Lekárovce.

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky za predmetné obdobie bude realizovaná v
kontrolovanom subjekte, konkrétne: v obecnom úrade Lekárovce.
A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením ~ 18d ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:

I. Kontrola evidencie, zverejňovania a preverovanic, výkonu základnejJinanČnej
kontroly při došlých faktúrach, objednávkach a zmluvách za 1. polrok 2020
pokraČovanie z ‚Závodu FN v Í. po/roku 2022
2. Kontrola plnenia opatrent z kontrol vykonaných v roku 2020.

B) Miinoriadne kontroly v súlade s

*

l8fods. I písm. h) zákona Č. 369/1990 Zb.

vykonat‘, ak o ne požiada OZ.
C)

Výkon ostatnej kontrolnej činnosti
1. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej Činnosti na ďalšie 6 mesaČné obdobie od 1/2023
do 6/2023.
2. Vypracovanje a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022.
3. Vypracovanie a predloženie stanoviska k viacročnému rozpočtu na roky 2023-2025
4. Preverovanie a evidovanie oznámení podávaných v zmysle zákona Č. 54/2019 Z. z..
Termín: podľa programu rokovania OZ
D)

Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky

Účasť na rokovaniach orgánov obce (zasadnutia zastupiteľstva obce).
Účast‘ na odbornej konferencií hlavných kontrolórov SR.
Účast‘ na odborných školeniach / aj online!.
Metodická podpora pri vedení úČtovníctva a rozpočtovníctva, pri zostavovaní účtovnej
závierky a pri tvorbe všeobecne závazných právnych predpisov a interných smemiciach,
pri tvorbe viacročného finančného rozpočtu.
Vykonáva.nie metodickej činnostiv rámci preventívnej funkcie kontrolnei Činnn~tj‘
Spracovalo dila: 27.05.2022

Bc. ieneiová Monika hl. kontrolórka
—

Návrh plánu KČzverejnený na úradnej tabuli obce dňa:
Návrh plánu KČ zverejnený na webovom sídle obce dila:
Schválený plán kont Činnosti uznesením Č
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