PLÁN
kontrolnej činnosti a previerok hlavného kontrolóra obce Palárikovo na II.
polrok 2 0 2 0

Kontrolná činnost je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a riadi sa
jednotlivými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami.
V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti a previerok HK na II. polrok 2020 s týmto zameraním:
1. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
2. kontrola nájomných zmlúv za dočasné užívanie pozemkov, ktoré sú v správe obce – evidencia prenajatých
pozemkov, úhrady nájomného v roku 2020
3. kontrola nájomných zmlúv za bytové a nebytové priestory v roku 2020, úhrady nájomného
4. kontrola vyúčtovania účelových finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácií z rozpočtu obce v roku
2020 v zmysle VZN č. 5/2016
5. vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020
6. vypracovanie odborného stanoviska k návrhu ročného rozpočtu obce Palárikovo na rok 2021, ako aj
orientačných rozpočtov na roky 2022 a 2023 pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

Ostatné úlohy:
a/ Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo
v súlade s ust. §18f, ods.1 písm. h/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., ako aj kontroly mimo
plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia
b/ Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
c/ Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných
vzdelávacími inštitúciami, hlavne Regionálnym vzdelávacím centrom Nitra
d/ Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady, v prípade potreby aj na zasadnutiach komisií
zriadených obecným zastupiteľstvom
e/ Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, zásad, VZN obce.

Ing. Peter Tomšík
hlavný kontrolór obce Palárikovo

