Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pravenec
na II. polrok 2019
Na základe Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 §18 písm. f ods.l bod b) v znení
neskorších predpisov, predkladám obecnému zastupiteľstvu nasledovný návrh plánu
kontrolnej činnosti.
Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v rozsahu § 18 d), v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite
č. 357/2015 a zameraná hlavne na dodržiavanie Zákona č. 431/2002 o účtovníctve a postupov
účtovania pre obce, Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Zákona č. 278/1993 Zb. z.
o správe majetku štátu a ďalších súvisiacich zákonov s činnosťou obce v znení neskorších
predpisov.
Počas II. polroku 2019 budú vykonané nasledovné kontroly:
1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom obce, kontrola príjmov a výdavkov a finančných operácií obce
za obdobie 01. - 10. mesiac roku 2019.
2. Kontrola účtovania príjmov a výdavkov obce v zmysle platných zákonov
o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalších súvisiacich
predpisov za obdobie 01. - 10. mesiaca roku 2019.
3. Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, vystavovanie
a evidencia pokladničných dokladov a kontrola pokladne v zmysle Zákona
č. 431/2002 za obdobie 01. - 10. mesiac roku 2019.
4. Kontrola vybavovania sťažností občanov v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach
prijatých v II. polroku 2019.
5. Vykonanie ostatnej kontrolnej činnosti podľa rozhodnutí a uznesení obecného
zastupiteľstva.
Ostatná kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
a/ Hlavný kontrolór obce priamo podáva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce,
pripomienkuje návrhy všeobecne záväzných nariadení obce a materiály predkladané na
rokovania obecného zastupiteľstva a zúčastňuje sa rokovaní obecných orgánov,
b/ Hlavný kontrolór vyhodnocuje kontrolnú činnosť za predchádzajúci rok a podáva
o tom správu obecným zastupiteľstvom.
c/ Zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh
hlavného kontrolóra.
d/ Vykonanie kontrol v zmysle interpelácií poslancov a uznesení obecného
zastupiteľstva.
Písomné správy z vykonaných kontrol pod bodmi 1 . - 5 . budú podané obecnému
zastupiteľstvu pri najbližšom zasadnutí po vykonaní kontroly.
V Pravenci dňa 31.05.2019

U r?.
Kvetoslava B R A Y E R O V Á
hlavný kontrolór obce

