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Obecné zastupiteľstvo v Makove

SCHVAĽUJE
Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II. polrok 2020

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 30.5.2020 do 17.6.2020
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 rok 2020 po každom zastupiteľstve

Kontrola dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na
investície, ktoré sa dlhodobo evidujú ako nedokončené na účte 042 a skontrolovať dôslednosť
vykonania inventarizácie účtu 042

Kontrola stavu nedoplatkov ku koncu roka 2019 za daň z nehnuteľnosti a preverenie postupov pri
vymáhaní pohľadávok za daň z nehnuteľností. Zistiť súlad so zákonmi, všeobecne záväznými
nariadeniami a internými predpismi obce Makov

Kontrola plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce Makov za obdobie január až jún 2020 zameraná
na dodržiavanie ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v súčinnosti s opatrením MF SR č.
MF/16786/2007-31,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej
osnovy, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti s opatrením MF SR č. MF /010175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia

Kontrola zákonnosti a hospodárnosti dodržiavania základných právnych predpisov pri prevádzke
obecnej knižnice. Dodržiavanie zákona č. 126/2015 Z. z Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení
zákon o múzeách a galériach, preverenie účinnosti

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 1. polrok 2021

Vypracovala: Trebulová Elena
hlavná kontrolórka Obce Makov

Schválil : Jozef Pavlík
zástupca starostu Obce Makov

