Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Šarovce na 1. polrok 2022.
V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 s
týmto zameraním:
1. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č.357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov za rok 2021 s cieľom:
-

Preveriť, či je vykonávanie základnej finančnej kontroly v obci v súlade so zákonom o
finančnej kontrole.

2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov v procese inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021.
3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva podľa § 18 d ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. priebežne pred každým zasadnutím OZ.
5. Kontroly vykonávané na základe uznesenia obecného zastupiteľstva, z vlastného podnetu,
alebo na základe podnetu občanov obce.
6. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Šarovce za rok 2021.
7. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.
8. Operatívne kontroly.
Ostatná činnosť HK :
- Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
- Vzdelávanie, účasť na seminároch.
- Spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi.
- Konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov
výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch.
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Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení
neskorších predpisov.

Schválené uznesením OZ č. dňa 6.12.2021 nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach
v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022
II. poveruje
hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2022.
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