OBEC VEĽKÁ LOMNICA
Hlavný kontrolór obce
Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica
Slovenská republika

Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkej Lomnici, návrh
plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
Kontroly:
1/ V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN číslo 9/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, vykonať kontrolu spôsobu výberu a použitia miestnej dane a poplatku za rok 2018.
2/ V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vykonať kontrolu zameranú na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť
účtovných dokladov v rozpočtovej organizácií, Základnej školy s materskou školou vo Veľkej
Lomnici.
3/ Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov na Obci Veľká Lomnica, v oblasti sprístupňovania
informácií na žiadosť.
Ostatné kontroly
1/ Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva, podnetu starostu, ak vec
neznesie odklad a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa
hlavný kontrolór obce dozvedel pri výkone svojej činnosti.
Stanoviská a iné činnosti:
1/ Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022
2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
3/ Účasť na obecnom zastupiteľstve a rade obecného zastupiteľstva
4/ Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadnutiach obecného
zastupiteľstvách
5/ Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiáloch, vnútorných predpisov, VZN
6/ Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014
Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
7/ Zvyšovanie kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce a členstva v združení ZHK SR
Podľa predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie
vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od
kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho
časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých
bude potrebné vykonať iné kontroly.
Vo Veľkej Lomnici 9.5.2019

Ing. Ľudovít Budzák v.r.
hlavný kontrolór obce

Dátum zverejnenia: 9.5.2019
Pripomienky k návrhu plánu kontrolnej činnosti môžete posielať elektronicky na e-mail
ludovit.budzak@velkalomnica.sk

