PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
NA 1. POLROK 2015
Činnosť hlavného kontrolóra obce vyplýva z ustanovení §18 zákona SNR
č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení. V súlade s uvedeným zákonom

predkladám
Obecnému zastupiteľstvu v Dolných Vesteniciach

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Vestenice
na 1. polrok 2015
1.

Následná finančná kontrola rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ v obci za 2.polrok 2014:
- vykonávanie predbežnej kontroly podľa zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole

kateg.: K

2.

kateg.: K

3.
kateg.: K

4.
kateg.: K

5.
kateg.: K

6.
kateg.: O

7.
kateg.: K

8.
kateg.: K,O

9.
kateg.: K,O

10.
kateg.: V

- zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení s finančnými
prostriedkami ( hotovostné a bezhotovostné finančné operácie, čerpanie rozpočtu a pod. )
Následná finančná kontrola zameraná na obec ako právny subjekt za 2.polrok 2014:
- vykonávanie predbežnej kontroly podľa zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
- zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení s finančnými
prostriedkami ( hotovostné a bezhotovostné finančné operácie, čerpanie rozpočtu a pod. )
Kontrola, dodržiavanie a uplatňovanie všeobecných právnych predpisov a interných
noriem v oblasti poskytovania účelových dotácií z rozpočtu obce za rok 2014
Následná finančná kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v podmienkach obce
Dolné Vestenice za rok 2014
Kontrola čerpania rozpočtu v štvrťročnej periodicite a kontrola zákonnosti pri rozpočtových
zmenách v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu
Záverečného účtu obce za rok 2014 v zmysle príslušných zákonných nariadení
Pravidelná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva s informáciou
na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu o skutočnostiach, o ktorých
sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti
Iné aktivity podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva
( kontroly na základe uznesení z obecného zastupiteľstva a pod. )
Absolvovanie školení pre hlavných kontrolórov a pracovných zasadnutí trenčiansko trnavskej regionálnej sekcie a Združenia hlavných kontrolórov Slovenska

Hlavný kontrolór obce pri výkone svojej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona
č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a zákona č. 10/1996 Z.z.
o kontrole v štátnej správe.

Kategórie činností :
kateg.: K
- kontrolná činnosť
kateg.: O
- ostatná činnosť
kateg.: V
- vzdelávacia činnosť

Dolné Vestenice, 28.10.2014

Ing. Peter Fodora
hlavný kontrolór obce

