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Obecné zastupiteľstvo v Makove

SCHVAĽUJE
Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2021

Dôvodovú správu

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18 hlavný kontrolór predkladá
obecnému zastupiteľstvu polročne návrh plánu kontrolnej činnosti. Tento plán musí byť
najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
/plán zverejnený na úradnej tabuli v čase od 14.11.2020 do 02.12.2020
Ďalej podľa § 11 ods. 2písm. a/ zákona NR SR č. 10/1996 Z .z. poveruje hlavnú kontrolórku
obce na vykonanie kontrol.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Makove za prvý polrok 2021 po každom
zastupiteľstve

Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri čerpaní dotácie
poskytnutej z rozpočtu obce Makov Športový klub Javorník Makov, dodržiavanie výkonu finančnej
kontroly v súlade so zákonom č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, dodržiavanie ustanovení zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej správy za rok 2020.

Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – povinne
zverejňované informácie a vybavovanie žiadosti o poskytnutie informácií za rok 2020.

Kontrola výdavkov zameranú na čerpanie verejných finančných prostriedkov obce Makov na požiarnu
ochranu s dôrazom na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov
v roku 2019.

Kontrola dodržiavania zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – poskytovanie opatrovateľskej
služby zameranú na zákonnosť a kvalitu poskytovanej služby. Dodržiavanie súm za úhradu sociálnej
služby, spôsob jej určenia a platenia za rok 2019.

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu 2020

Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Makov za rok 2020

Vypracovanie stanoviska k Návrhu rozpočtu obce Makov na rok 2021 v zmysle § 18 f/ ods. 1 písm. c/
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021

Vypracovala: Trebulová Elena
hlavná kontrolórka Obce Makov

Schválil : Jozef Pavlík
zástupca starostu Obce Makov

