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Obecné zastupiteľstvo v Makove

SCHVAĽUJE
Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II. 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 10.6.2021 do 30.6.2021
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 2. polrok 2021 po každom
zastupiteľstve podľa schváleného harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Makove to:
dňa 8.9.2021,27.10.2021, 8.12.2021

Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a ich odstránenie
/z vykonaných kontrol za 1. polrok roku 2020. Z kontroly 2/2020, z kontroly 3/2020,z kontroly 5/2020
a z kontroly 7 /2020.

Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich odstránenie z vykonaných
kontrol za 2. polrok 2020. Z kontroly 9/2020, z kontroly 10/2020 a z kontroly 12/2020.

Hospodárnosť a efektívnosť nakladania s odpadmi v obci Makov v nadväznosti na miestne poplatky
vyberané obcou Makov v systéme odpadového hospodárstva za predchádzajúce 3 roky v súčinnosti
s pracovníčkou na úseku odpadového hospodárstva

Kontrola príjmov zo správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov v roku 2020 na matričnom úrade a ohlasovni pobytu. Cieľom kontroly je
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov vydaných na ich
základe pri výbere a platení správnych poplatkov za úkony a konania vykonávané kontrolovaným
subjektom

Vypracovanie stanoviska k Návrhu rozpočtu obce Makov na rok 2022 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 1. polrok 2022

Vypracovala: Trebulová Elena
hlavná kontrolórka Obce Makov

Schválil : Jozef Pavlík
zástupca starostu Obce Makov

