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Obecné zastupiteľstvo v Makove

SCHVAĽUJE
Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I. polrok 2022

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 22.11.2021 do 8.12.2021
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 1. polrok 2022 po každom
zastupiteľstve podľa schváleného harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove .

Kontrola procesu inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ku dňu riadnej účtovnej
závierky § 30 odst.22 a odst. 3 v Základnej škole s materskou školou Makov 264 za rok 2021

Kontrola platieb nájomného a dodržiavanie podmienok platných nájomných zmlúv uzatvorených za
byty vo vlastníctve obce Makov. Preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi obce

Kontrola tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu v zmysle platnej legislatívy v obci Makov za
rok 2020, 2021

Vypracovanie stanoviska k Návrhu záverečného účtu 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 2022

Vypracovanie správy hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 v zmysle § 18 f/ods.
1, písm. e/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

Vypracovala: Trebulová Elena
hlavná kontrolórka Obce Makov

Schválil : Jozef Pavlík
zástupca starostu Obce Makov

