NÁVRH
Hlavná kontrolórka obce Spišský Štiavnik
Ing. Angela Františková, MBA
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

V súlade s §18f ods. 1b, Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Spišskom Štiavniku Plán kontrolnej činnosti
na I. polrok 2022 s týmto obsahom:
1. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021.
2. Správy
- o kontrolnej činnosti za rok 2021 v zmysle §18f ods. 1 písm. e).
- o výsledkoch vykonaných kontrol v priebehu I. polroka 2022.
3. Kontrolné akcie:
- Kontrola čerpania bežných výdavkov obce so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť ich použitia a na dodržiavanie podmienok zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
- Kontrola použitia kapitálových výdavkov v obci Spišský Štiavnik s dôrazom na
dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými
prostriedkami a majetkom obce.
- Kontrola dodržiavania jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení súvisiacich s povinnosťami obce, starostky obce v oblasti zverejňovania
návrhov nariadení, konania zasadnutí obecného zastupiteľstva, zverejnenia návrhu
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisovania uznesení starostkou
v zákonom stanovenej lehote - § 6 ods. 3, § 12 ods. 1 § 12 ods. 4, § 12 ods. 10 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.
- Kontrola nájomných zmlúv obce Spišský Štiavnik s nájomcami, so zameraním na
preverenie platovej disciplíny nájomcov.
4. Rôzne:
- Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
- Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN.
- Účasť na Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej
samosprávy, účasť na seminároch a poradách Asociácie kontrolórov územnej
samosprávy.
- Účasť na školeniach a seminároch.
- Štúdium aktuálnych legislatívnych noriem týkajúcich sa územnej samosprávy.
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
- Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č.
54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
- Zvyšovanie kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.

V Spišskom Štiavniku 19.11.2021

Ing. Angela Františková, MBA v.r.
Hlavná kontrolórka obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022 je v zmysle §18 f ods. 1 b, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

