OBEC VEĽKÝ SLAVKOV
Hlavná kontrolórka obce
Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Slavkov na 1. polrok 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Slavkov na 1. polrok 2015
vychádza zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení novely zákona č. 102/2010
Z.z. z ustanovení § 18f , ktorý stanovuje úlohy hlavného kontrolóra a § 18d, ktorý stanovuje
rozsah kontrolnej činnosti.
Hlavné úlohy a ciele sú obsiahnuté v zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení novely zákona č. 69/2012 Z.z., cieľom novely je sprísnenie
pravidiel pre vykonávanie predbežnej finančnej kontroly pre orgány verejnej správy.
Plán práce hlavnej kontrolórky obce je zameraný na vykonávanie následnej finančnej
kontroly, ktorou sa overuje vybrané finančné operácie v rámci rozpočtu obce vrátane
verejných finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce fyzickým alebo
právnickým osobám. Cieľom kontrol je preverovanie hospodárnosti, účelnosť, efektívnosť
a účinnosť ich využitia.
Hlavné úlohy a ciele kontrolnej činnosti:
1. Následná finančná kontrola vybraných pokladničných finančných operácií za obdobie
od 1.1.2015 do 30.6.2015 - náhodný výber. OcÚ a ZŠ s MŠ.
T: v priebehu 1.polroka
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2014.
T: do 60. dní od skončenia roka
3. Kontrola hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami formou dotácie za
rok 2014 pre OFK Veľký Slavkov a ich zúčtovanie.
4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
T: v mesiacoch január až jún 2015
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014.
T: 30. 6.2015
6. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 bol predložený na schválenie
poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Slavkov dňa 28.11.2014
Návrh plánu bol zverejnený od 13.11.2014 v lehote 15 dní, spôsobom v obci obvyklým
v zmysle § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. .
Vo Veľkom Slavkove 4.11.2014
Vypracovala: Edita Aliji,
hlavná kontrolórka obce

