OBEC RAKÚSY
HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE
NÁVRH
PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NA 2. POLROK 2019
podľa § 18f ods. (1) písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kontroly účtovných dokladov Obecného úradu a rozpočtových organizácií obce zamerané
na formálnu a vecnú správnosť v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení
neskorších zmien a doplnkov a na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s verejnými prostriedkami v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole
a vnútornom audite - priebežne počas mesiacov júl – december 2019.
2. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtov obce na
roky 2020 - 2022 na rokovanie obecného zastupiteľstva pred schválením rozpočtu Obce
Rakúsy.
3. Kontrola monitorovacej správy, plnenia a hodnotenia programového rozpočtu obce
a rozpočtových organizácií k 30.6.2019.
4. Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu obce a rozpočtových organizácií za obdobie január
až september 2019.
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva priebežne počas 2. polroka 2019.
6. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
7. Vypracovanie internej smernice - zásad v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zamestnávateľ podľa nového zákona § 10 ods. 1 je povinný zosúladiť vnútorný systém
vybavovania podnetov s novým zákonom do 30.9.2019.
8. Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti
v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. a od 1.10.2019 v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.
9. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva Obce Rakúsy.
10. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch.
Účasť na celoslovenskej konferencii hlavných kontrolórov v mesiaci november 2019.

11. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
12. Činnosť v Tatransko-spišskej sekcii v rámci Združenia hlavných kontrolórov.
13. Ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami zastupiteľstva obce.

Rakúsy, 13.6.2019

Božena Malinová
hlavná kontrolórka obce
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