Obec Sasinkovo
Obecný úrad Sasinkovo, Sasinkovo 3, 920 65 Sasinkovo
Hlavný kontrolór obce

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA I. POLROK 2022
V zmysle zákona 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18f,
odst. l , písm. b, predkladám obecnému zastupiteľstvu Sasinkovo návrh plánu kontrolnej
činnosti na obdobie 01.01.2022 - 30.6.2022, t.j. I. polrok 2022.

Plánované kontroly:
1. Kontrola zameraná na dodržiavanie opatrení prijatých v zmysle výsledkov poslednej
kontroly na základe Správy o výsledku a následnej finančnej kontroly a plnenie jej
opatrení, registrovanej pod podacím číslom SA492/2019-1 zo dňa 20.12.2019.
2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a
nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva
podľa osobitných predpisov.
3. Finančná kontrola, t.j. kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola
účtovných a pokladničných dokladov, zmlúv a faktúr za rok 2021, v zmysle zákona č.
357/2015 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrola čerpania rozpočtu obce Sasinkovo za rok 2021 a I. kvartál 2022
5. Kontrola čerpania rozpočtu Materskej školy za rok 2021 a I. kvartál 2022
6. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2021.
7. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Sasinkovo prijatých
v roku 2021.
8. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021.
9. Kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh
ustanovených osobitnými predpismi.

Ostatné kontroly:
1. Kontroly uložené na základe uznesení Obecného zastupiteľstva Sasinkovo alebo
starostkou obce v súlade s § 18f ods. písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Tieto kontroly budú uprednostnené a na základe
ich rozsahu, kontroly zo schváleného plánu kontrolnej činnosti budú presunuté do
ďalšieho obdobia.
2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. je tento návrh
plánu kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
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Plnenie stálych úloh ( podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení )
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Sasinkovo na rok 2022, s
výhľadom na roky 2023 – 2024.
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021.
3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
4. Vypracovanie správy o výsledkoch kontrol predkladaných na zasadnutia OZ.
5. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Sasinkove.
6. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN .
7. V rámci vzdelávania a zvyšovania odbornej kvalifikácie – účasť na odborných
seminároch, školeniach, konferenciách, organizovaných ZHK SR a inými
organizáciami, individuálne štúdium.

V Sasinkove, dňa 19.11.2021
Mgr. Gabriela Ulehlová
hlavná kontrolórka obce Sasinkovo

Zverejnené dňa: ...................................

Schválené dňa: ....................................
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