HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE LITMANOVÁ
Ing. Martin BRILLA, LL.M.

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

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Litmanová v I. polroku 2019 bude vykonávaná v
zmysle zákona č. 369/1990 Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.
Pri vykonávaní finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia
základnými pravidlami finančnej kontroly (§ 20 až 27 zákona o finančnej kontrole).
Kontrolnou činnosťou sa v zmysle § 18 d zákona č. 369/1990 Zákona Slovenskej národnej rady
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,
ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,16c) kontrola príjmov, výdavkov a
finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií,16e) kontrola dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh
ustanovených osobitnými predpismi.
Návrh plánu kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f zákona č. 369/1990 Zákona
Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

_________________________________________________________________________
16c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
16d) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
16e) Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE LITMANOVÁ – Ing. Martin BRILLA, LL.M.
__________________________________________________________________________________

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019:
I. Kontrolná činnosť
P. č.

Predmet kontroly

Kontrolované obdobie

1.

Kontrola rozpočtových príjmov a výdavkoch vo vybraných
mesiacoch roka 2019

II. polrok 2019

2.

Kontrola postupov vymáhania nedoplatkov daní
a poplatkov, a kontrola účinnosti vymáhania

k 31.12.2018

Ostatné kontroly
3.

Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Litmanovej.

4.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

II. Ostatná činnosť
5.

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022 pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve.

6.

Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

7.

Účasť na školeniach, kurzoch a seminároch, sledovanie a štúdium zákonov.

8.

Pracovné aktivity v rámci pôsobnosti v Združení hlavných kontrolórov miest a obcí
Slovenskej republiky.

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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným
zastupiteľstvom je v zmysle § 18 e) zákona č. 369/1990 Zákona SNR o obecnom zriadení poverením na
vykonanie finančnej kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zákona SNR o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce, predložený na rokovanie
Obecného zastupiteľstva Obce LITMANOVÁ.

V Litmanovej dňa 1.06.2019

--------------------------------------------------------Ing. Martin BRILLA,LL.M. - hlavný kontrolór

