Obec U d i č a
Hlavný kontrolór obce Udiča
Návrh
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča
na obdobie 2. polroka 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča na obdobie 2. polroka
2019 je predkladaný Obecnému zastupiteľstvu v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
1. Rozsah kontrolnej činnosti:
-

kontrola zákonnosti účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
kontrola príjmov a výdavkov a finančných operácií obce
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce
kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

2. Zameranie kontrolnej činnosti a kontrolované subjekty:
-

-

-

Obecný úrad Udiča – kontrola plnenia schváleného rozpočtu obce, kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných
nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola
dodržiavania interných predpisov obce
Základná škola s materskou školou Udiča – kontrola plnenia schváleného rozpočtu,
kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce v správe ZŠ s MŠ
Udiča,
Subjekty, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie – kontrola
poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce a s tým súvisiacich nariadení obce
Kontroly na požiadanie obecného zastupiteľstva

3. Plnenie ďalších úlohy, príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:
-

-

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Udiča na rok 2020 a viacročnému
rozpočtu na roky 2021 - 2022
Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 a predloženie
obecnému zastupiteľstvu
Predloženie správ o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu
Plnenie úloh v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Udiča
Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Udiča, 05.06.2019

Ing. Alena Tršková
hlavná kontrolórka obce

