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1!)avný kontrolór obce Hniezdne

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hniezdne
na II. polrok 2022

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisova v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov bude hlavný kontrolór v II. polroku 2022 vykonávať
nasledovné úlohy:

Zameranie kontrolnej činnosti v druhom polroku roku 2022:

AJ Plánované úlohy:
Kontrola vykonaná z vlastného podnetu na základe získaných poznatkov a skúseností
kontrolnou činnosťou - Analýza čerpania finančných prostriedkov obce Hniezdne na
vybudovanie cyklotrasy Kovanec - NestwiHe v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontrola opatrení z finančnej kontroly pokladne a pokladničných dokladov v zmysle zákona
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. a kontroly dodržiavania zákona 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite v Základnej škole s materskou školou Hniezdne za rok
2020.

Kontrola zverejňovania povinne zverejňovaných informácií v zmysle §5a a 5b zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

BI Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu viacročného
rozpočtu v zmysle zákona č. 369/90 Zb., § 18f, ods. l písm. c. .

CI Ďalšie kontroly vyplývajúce z poverenia:

1. Obecného zastupiteľstva
2. Z vlastného podnetu

V II. polroku roku 2022 hlavný kontrolór obce bude taktiež absolvovať vzdelávanie na odborných
seminároch súvisiacich s kontrolnou činnosťou v samospráve.

V Hniezdnom: dňa 08.06.2022

Vypracoval a predkladá: Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce Hniezdne

Vyvesené: 08.06.2022
Zvesené: .



Návrh plánu bol zverejnený minimálne 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupitel'stve na
úradnej tabuli obce a predložený na schválenie Obecnému zastupitel'stvu obce Hniezdne dňa
23.6.2022.


