
 

 

Hlavný kontrolór  obce    Staškovce   
 

 

P l á n   

 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  I . polrok 2013 
 

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v tomto rozsahu ( § 18d zák.369/1990 Z.z.v pl.z.) :   

 kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení  a nakladaní s majetkom 

a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných 

predpisov, 

 kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,  

 kontrolu vybavovania sťažností a petícií, 

 kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, 

 kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

 kontrolu dodržiavania interných predpisov obce, 

 kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitými predpismi. 

 

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. 

 

 Kontrola výberová 1 x za štvrťrok : 

            Dodržiavanie zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (zoú).  

            Kontrola pokladničných operácií.   

 Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti  dvakrát za polrok ( § 29ods.3 zoú).  

 

 

1. Kontrola účtovnej závierky obce za rok 2012. Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

      pred jeho schválením v OZ, najneskôr do 30.6.2013. 

 

2. Kontrola čerpania rozpočtu obce za rok 2012 – príjmy, výdavky a finančné operácie. 

Rozpočtové opatrenia a ich evidencia. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení za rok 2012 a úplnosť zápisníc zo zasadnutí OZ. 

 

4. Kontrola úplnosti  priznaní k DzN a kontrola rozhodnutí o vyrubení daní na rok 2013.   

 

5. Interné normy  

 

 Požiarny  poriadok Obce 
 Kontrola VZN o miestnych daniach po novelách zákona č. 582/2004 Z. z, 

 VZN o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy. 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa  28.11.2012   

 

 

 

Prerokované v OZ dňa :  13.12.2012                                            Milan  Groško 

                                                                                                 hlavný kontrolór obce 

 

 
Hlavnému kontrolórovi pri výkone následnej finančnej kontroly prináležia povinnosti a oprávnenia v zmysle  

zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audtite v znení n.p. a podľa § 89 Trestného zákona sa pri výkone 

kontrolnej činnosti považuje za verejného činiteľa. 


