Obec Bracovce, Bracovce č. 275, 072 05
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na II. polrok 2022
V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Bracovciach
nasledovný Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022:
1. Kontrola poskytovania stravného za vybrané obdobie, v súlade s § 152 Zákonníka práce a
§ 5 Zákona o cestovných náhradách.
Termín: júl 2022
2. Kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov Obce Bracovce poskytnutých v roku 2021
z rozpočtu obce, v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Obce Bracovce fyzickým a právnickým osobám.
Termín: júl - august 2022
3. Dovolenka.
Termín: august 2022
4. Následná finančná kontrola k opatreniam za I. polrok 2022.
Termín: september 2022
5. Výkon dozoru nad vybavením sťažností, petícií a podnetov občanov (§18d Zákon o
obecnom zriadení).
Termín: september - október 2022
6. Kontrola zákonnosti pri čerpaní prijatých finančných prostriedkov účelovo určených.
Termín: október 2022
7. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Bracovce 2023.
Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Bracovciach pred schválením rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom.
Termín: november - december 2022
8. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. polrok 2023.
Termín: november - december 2022
Ostatná činnosť:

•
•
•
•
•

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
Kontroly vykonávané na základe prijatých uznesení OZ
Vypracovanie správ o výsledkoch ukončených kontrol
Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach hlavných kontrolórov
kontrolórov - bez náhrady výdavkov obcou Bracovce – rozhodnutie OZ Bracovce
(Náklady znáša 9 iných obcí % podielom)

•

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc a pod.

Spracovala a predkladá poslancom OZ v Bracovciach:
Mgr. Anna Kosánová, hlavná kontrolórka
V Bracovciach, dňa 24.5.2022

Podpis...............................

