Hlavný kontrolór Obce Rudlov
Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b)
zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému
zastupiteľstvu jedenkrát polročne.
V súlade s citovaným
predkladám
obecnému zastupiteľstvu Obce Rudlov

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2021.
Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov
vzťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2021 bude realizovaná v
kontrolovanom subjekte: Obec Rudlov

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Kontrola účtovných pokladničných dokladov II. polrok 2020
Cieľ kontroly: náležitosti účtovných dokladov, výkon základnej finančnej kontroly
Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2020
Cieľ kontroly: Dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách rok 2020
Bežné výdavky: - použitie rozpočtových prostriedkov na tovary a služby
Kontrola čerpania dotácií za rok 2020
Cieľ kontroly: obec ( poskytovateľ dotácie) – existencia VZN a súlad s platnou legislatívou,
dodržiavanie platného VZN, rozpočtovanie dotácií, splnenie zákonom
stanovených podmienok
prijímateľ dotácie – dodržanie zmluvy o poskytnutej dotácií, predloženie
zúčtovania, dodržanie lehôt, dodržanie účelu použitia
správnosť, zákonnosť, účinnosť a efektívnosť vynakladania finančných
prostriedkov
Kontrola postupu verejného obstarávateľa Obec Rudlov za rok 2020
Cieľ kontroly: zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa §117 zákona o verejnom
obstarávaní
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2021

B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať,
ak o ne požiada obecné zastupiteľstvo a starosta obce, ak vec neznesie odklad.
C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.

2. Spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2020
3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
D) Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra
Účasť na rokovaniach orgánov obce
Stanoviská k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch,
školeniach a konferenciách.

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 01.12.2020

Spracoval:
Ing. Ján Koscelník
hlavný kontrolór

