
Obec Šarišské Jastrabie - Bc. Monika Brillová hlavná kontrolórka

V súlade s ustanovenĺm 5 lBf, ods. 1 p[sm. b) zákona SNR Č. 36911990 Z.z. o obecnom zriaden[ v zneni neskorších
zmien a doplnkov:

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 2. POLROK 2022

Rozsah kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky podľa * 18cl zákona 369/1990 Z.z. O obecnom
zriadeni:

Kontroinou čínnost‘ou sa rozum/e kontrola zákonnosti, účinnostL hospodárnosti a efektivnosti pri
hospodáreni a nakladanĺ s majetkom a majetkovými prá vami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
uživa pod/ä osobitných predpisov, kontrola pr(/mov, výdavkov a finančných operácií obce,
kontrola vybavovan/a sťažnostPa petici kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupitel‘stva, kontrola
dodržiavania interných predpisov obce a kontrola p/nen/a ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpism/.

Kontrolnej činnosti podia tohto zákona podlieha

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a mé osoby, ktoré naklada]ú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10 v rozsahu nakladania
s týmito prostriedkami

Kontrolná činnost‘ podľa odseku I sa nevzt‘ahuje na konanie, V ktorom O právach,
právom chránených záujmoch abbo o povinnostiach právnických osöb alebo fyzických
osöb rozhoduje obec v správnom konaní podra 27.

Plánované kontroly a činnosti

1. Kontrola používania služobných motorových vozidiel, spotreby PHM a dodržiavanie zákona
283/2002 o cestovných náhradách

Miesto vykonania kontroly — Obecný úrad Šarišské Jastrabie,

2. Kontrola dodržiavania terminov a povinného výkazníctva v RIS SAM za 1. polrok 2022
(ročná uzávierka 2021, návrhy schválených rozpočtov, skutočnosti, formulár vzájomných
vzťahov, konsolidovaná účtovná závierka a mé)

Miesto vykonania kontroly — Obecný úrad Šarišské Jastrabie

3. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023 a roky 2024,2025
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Ostatné činnosti hlavného kontrolóra:

- Kontroly vykonávané na základe poverenia a uznesenia Obecného zastupitelstva
- Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov
- Spracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti pre 07.
- Zodpovedná osoba pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
- Spracovanie odborných stanovisk pri schval‘ovanípruatía návratných zdrojov

financovania — úverov
- Sledovanie dlhu obce a záväzkov obce v zmysle novely zákona 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
- Vzdelávanie a účast‘ na odborných seminároch.
- Poradenstvo a konzultácie činnost‘ pre obecný úrad, ako aj pre organizácie založené, či

zriadené obcou
- Spolupráca s mými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi
- Učasť na poradách a seminároch organizovaných Združením hlavných

kontrolárov SR

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania
jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly möžu nastať v závislosti od kontrolovanej
problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového
rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dčvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude
potrebné vykonať mé náhodné kontroly.

V Prešove, dňa 23.5.2022

___________________________

Hlavná kontrolórka obce
Bc. Monika Brilíová

Plán bol zverejnený dňa:

Plán bol schválený dňa:
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