Obec

STAŠKOVCE

P l á n
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II . 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 každý mesiac :
Dodržiavanie zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (zoú).
 Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti dvakrát za polrok ( § 29ods.3 zoú).
1. Kontrola plnenia rozpočtu obce za 1. polrok 2013 – príjmy, výdavky a finančné operácie.
Rozpočtové opatrenia a ich evidencia.
2. Kontrola zverejňovania podľa zákona č. 211/2000 Z. Z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva za 1. polrok 2013.
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce a programového rozpočtu obce
na rok 2014 a orientačného rozpočtu na roky 2015 a 2016 pred jeho schválením v OZ.
5. Interné normy
 Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám a jej súlad s platnou legislatívou,
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného
rozhodnutia hlavného kontrolóra obce.
Zverejnené dňa 10.júna 2013
Prerokované v OZ dňa : 14.júna 2013

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.

