PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE KUCHYŇA
NA ROK 2019.

Podľa zákona 369/1990 Zb. §18d o obecnom zriadení predkladám O.Z. plán kontrolnej činnosti na
prvý polrok 2019:

TRVALE: 1.-VEDENIE EVIDENCIE SŤAŽNOSTI A PETÍCII: -podľa zákona 152/1998 Zb., §11 odstavec 3
-zaevidovanie podanej sťažnosti občanom
-pridelenie k riešeniu príslušnému pracovníkovi, prípadne komisii
-sledovanie riešenia, ich časové vyriešenie
-odpoveď sťažovateľovi- spôsob
V 03/19 vykonať kontrolu stavu danej problematiky a správu podať O.Z.
OPAKOVANÁ ČINNOSŤ:
2.-KONTROLNÁ ČINNOSŤ OPAKUJÚCA SA PRAVIDELNE V ROKU:
-kontrola plnenia rozpočtu OcÚ (hl. z daní)- raz za ¼ rok.
-kontrola čerpania jednotlivých položiek rozpočtu OcÚ – 05/19.
-kontrola nakladania s majetkom OcÚ – priebežne!
-kontrola účtovníctva a pokladnič. operácie, realizácia z.357/2015Z.z. o finančných kontrolách –
02/2019 a 05/2019 .
-stav vymáhania pohľadávok a splácanie dlhu 01/19.
-kontrola ZŠ podľa zákonníka práce z.311/2001 Z.z., ďalej dodržiavanie zákona o ochrane
osobných údajov z.18/2018- a vedenie pokladničných operácii, 138/1991 Zb. –03/19.
-kontrola uplatňovanie zákona 211/00 o poskytovaní informácii a zverejňovaní objednávok a
zmlúv.(§ 5 z.2011)- 02/2019 .
3.-TAKÉ KONTROLNÉ ČINNOSTI,KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ V STANOVENOM ČASE:
-vypracovať odborné stanovisko k záverečnému účtu. 04/2019
-kontrola plnenia bodov uznesenia O.Z..(01/2019- za r.2018)
-kontrola inventarizácie majetku:- nehnuteľného- stav účtov v bankách 02/2019
-pozemkov – inventarizácia!
-hnuteľného, jeho vyraďovanie
-účasť na odbornej konferencii hlavných kontrolórov Slovenska. (04/2019 )

Kuchyňa 11.12.2018

Spracoval hlavný kontrolór obce Karol Tylka

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE KUCHYŇA
NA ROK 2019.

Podľa zákona 369/1990 Zb. §18d o obecnom zriadení predkladám O.Z. plán kontrolnej činnosti na
druhý polrok 2019:
TRVALE: 1.-VEDENIE EVIDENCIE SŤAŽNOSTI A PETÍCII: -podľa zákona 152/1998 Zb., §11 odstavec 3
-zaevidovanie podanej sťažnosti občanom
-pridelenie k riešeniu príslušnému pracovníkovi, prípadne komisii
-sledovanie riešenia, ich časové vyriešenie
-odpoveď sťažovateľovi- spôsob
V 12/2019 vykonať kontrolu stavu danej problematiky a správu podať O.Z.1
OPAKOVANÁ ČINNOSŤ:
2.-KONTROLNÁ ČINNOSŤ OPAKUJÚCA SA PRAVIDELNE V ROKU:
-kontrola plnenia rozpočtu OcÚ (hl. z daní)- raz za ¼ rok.
-kontrola čerpania jednotlivých položiek rozpočtu OcÚ – 12/2019.
-kontrola nakladania s majetkom OcÚ – priebežne!
-kontrola účtovníctva a pokladnič. operácie, realizácia z.357/2015Z.z. o finančných kontrolách –
09/2019 a 12/2019 .
-stav vymáhania pohľadávok a splácanie dlhu 11/2019.
-kontrola ZŠ podľa zákonníka práce z.311/2001 Z.z., ďalej dodržiavanie zákona o ochrane
osobných údajov z.18/2018- a vedenie pokladničných operácii, 138/1991 Zb. –11/2019.(náhradný termín)
-kontrola uplatňovanie zákona 211/00 o poskytovaní informácii a zverejňovaní objednávok a
zmlúv.(§ 5 z.2011) 11/2019.
3.-TAKÉ KONTROLNÉ ČINNOSTI,KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ V STANOVENOM ČASE:
-kontrola plnenia bodov uznesenia O.Z. za prvý ½-rok 2019. 07/2019
-kontrola inventarizácie majetku:- nehnuteľného- stav účtov v bankách 07/2019
-vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce
podľa zákona 369/1990 Zb.,ods.1 písmeno c § 18f , na rok2019. -11/2018.
-účasť na odbornej konferencii hlavných kontrolórov Slovenska. (10/2019 )

Kuchyňa 11.12.2018

Spracoval hlavný kontrolór obce Karol Tylka

