Obec Rimavské Janovce
Hlavný kontrolór obce – Ing. Michaela Gembická

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce
predkladá predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený
spôsobom v obci obvyklým,
V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov Hlavná kontrolórka predkladá obecnému zastupiteľstvu
v Rimavských Janovciach návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020:
1. Stanovisko HK ku návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
2. Kontrola vývoja a stav dlhu na obci ku 30.6.2020.
3. Kontrola plnenia rozpočtu na obci za rok 2020.
4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní OZ za I. polrok 2020.
5. Kontrola správnych poplatkov za stavebné konania za roky 2018, 2017 a za I. polrok
2020.
6. Kontroly vykonávané v zmysle §18f písm. h) zákona o obecnom zriadení „Hlavný
kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
7. Operatívne kontroly vykonávané priebežne z vlastného podnetu na základe poznatkov, o
ktorých sa HK dozvedela pri výkone svojej činnosti a ktorých nutnosť zapríčinili
nepredvídané okolnosti.
Výkon kontrolnej činnosti bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami zastupiteľstva
obce, resp. reálnymi potrebami. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram bude
závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone
kontroly.
Úlohy vyplývajúce zo zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení:
1. Vypracovanie plánu činnosti HK na I. polrok 2021.
Ostatné úlohy:
1. Evidencia podaných sťažností a petícií a ich riešenie.
2. Pomoc pri príprave a tvorbe na návrhoch vzn a interných smerníc v obci
3. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
4. Účasť na zasadnutiach Novohradsko - Gemerskej regionálnej sekcie Združenia hlavných
kontrolórov SR.
5. Vzdelávanie na školeniach a seminároch súvisiace s výkonom kontrolnej činnosti cez
RVC Rimavská Sobota.
6. Príprava na výkon kontroly týkajúcich sa predmetu kontroly.

.......................................
Michaela Gembická, Ing.
hlavný kontrolór obce

V Rimavských Janovciach dňa 9.7.2020
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