Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breziny na
1. polrok 2021
V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 s
týmto zameraním:
-

-

Kontrola dodržiavania štandardov prístupnosti na webovom sídle obce, v zmysle
ust. zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení
neskorších predpisov a výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov za 2. polrok 2020.
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada
obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj kontroly
mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to
predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k
výkonu kontroly.

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra :
-

Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Breziny za
rok 2020.
Vypracovanie plánu kontrol na II. polrok 2021
Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol obecnému
zastupiteľstvu
Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odberných seminároch
a školeniach
Spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi –
konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických
postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch.

V zmysle plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol.
Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti
a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých
kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať
iné náhodné kontroly. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu
kontrolovanej problematiky ako aj od čiastkového úväzku hodín určených na výkon kontroly
obce.
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