Hlavný kontrolór Obce Kecerovce, Ing. Gabriela Dorovová
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu obce Kecerovce

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1.polrok 2022
- Správa k záverečnému účtu obce za rok 2021,
- kontrola dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve a finančnej
kontrole – vykonávanie finančnej kontroly – došlé a vystavené faktúry,
pokladničné doklady, bankové výpisy a objednávky za 4.štvrťrok 2021 a
1.štvrťrok 2022,
- kontrola zverejňovania na CUET v roku 2021 - https://cuet.slovensko.sk/,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva ohľadom predaja
nehnuteľností prijatých v roku 2021,
- kontrola kapitálových výdavkov obce v roku 2021,
- vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.
polrok 2022.
Absolvovanie vzdelávacích kurzov a seminárov organizovaných pre hlavných kontrolórov
a pracovníkov obcí.
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného
rozhodnutia predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov
k výkonu kontroly.
V prípade, že sa niektoré kontroly nevykonajú v danom období, automaticky sa presúvajú do
2.polroka 2022.

________________________________________
Zverejnené v obci dňa: 30.09.2021
____________________________________________________________
Spracovala: ................................................
Ing. Gabriela Dorovová
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