Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.

Predkladá:
Ing. Róbert LACKO-HK obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianska Turná
v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p.
I. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
.
II. poveruje
hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa
plánu kontrolnej činnosti

Vypracoval:
Ing. Róbert LACKO - HK obce

Materiál obsahuje:
Návrh plánu KČ

Hlavný kontrolór Obce Trenčianska Turná
Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému zastupiteľstvu jedenkrát
polročne.
V súlade s citovaným p r e d k l a d á m obecnému zastupiteľstvu Obce Trenčianska Turná

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. polrok 2021.
Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vyťahujúcich sa na príslušné
predmety kontrolnej činnosti a podľa základných pravidiel finančnej kontroly zák.č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole § 20-27.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2021, bude realizovaná v kontrolovanom subjekte,
konkrétne: v priestoroch OÚ Trenčianska Turná.

A)Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
A1.) Kontrola prípravy, priebehu a vyhodnocovania verejnej obchodnej súťaže týkajúcej sa odkúpenia
pozemku v priemyselnej zóne Lokalita Zajarčie parc. č. 1103/24 registra C o výmere 5500 m2, k.ú.
Trenčianska Turná
A2.) Kontrola procesu obstarania dodávateľa na „Zateplenie bytového domu, ulica Za záhradou č.
829, Trenčianska Turná“ medzi obcou Trenčianska Turná a spoločnosťou Recobuild, s.r.o., Trenčín a
dodávateľa pre Lokalitu Zajarčie, časť: Miestna komunikácia vetva „A““ medzi obcou Trenčianska
Turná a spoločnosťou BENETA
A3.) Kontrola čerpania rozpočtu obce k 6./2021
A4.) Kontrola čerpania rozpočtu obce k 9./2021
A5.) Informácia o stave a vývoji dlhu obce k 9/2021
A6.) Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór
dozvedel pri výkone svojej činnosti.

B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990

Zb.

vykonať, ak o ne požiada OZ !!!

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti
Spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na r. 2022
Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Správa o vykonaných finančných kontrolách podľa plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021
Spracovanie stanoviska HK k „neočakávanému“ čerpaniu návratných finančných prostriedkov
z komerčných bánk – termín: podľa skutkového stavu

D) Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra
Účasť na rokovaniach orgánov obce, t.j. OcZ a zriadené komisie
Stanoviská k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce.
Účasť na 3-dňovom seminári, Združenie HK Slovenska
Účasť na seminároch organizovaných prostredníctvom RVC Trenčín

Spracoval: Ing. Róbert LACKO - Hlavný kontrolór

