HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE BRUTOVCE
Obec Brutovce, Brutovce 95, 053 73 Brutovce
IČO: 00328979 DIČ: 2020727643
email: hlavnykontrolor@hlavnykontrolor.eu telefón: 0911 794 174

Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Brutovce
na II. polrok 2020
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Brutovce v II. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.
Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia
základnými pravidlami následnej finančnej kontroly (§ 13 až 25 zákona o finančnej kontrole).
Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov.

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly
1

Kontrolované obdobie

Kontrola štatútu obce

2019

p.č.
1
2

Ostatné kontroly
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva.
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
II. Ostatná činnosť
1
Spracovanie správ z výkonu kontroly.
2
Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie.
3
Spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce.
4
Sledovanie dlhu a záväzkov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
5
Preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.
6
Vzdelávanie a účasť na odborných seminároch.
7
Spolupráca s inými kontrolnými orgánmi.
Schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce je v zmysle ustanovenia §12 ods.2
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov poverením
na vykonanie následnej finančnej kontroly.
V Brutovciach, 08.06.2020
Mgr. Jozef Jendrichovský
hlavný kontrolór obce

Plán zverejnený dňa:
Plán schválený dňa:
uznesením OZ číslo:
1

