Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Petre
Uznesenie č. __________/2015

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Petre

I. Schvaľuje:
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Plavecký Peter na II. polrok
2015

II. Poveruje:
1. Hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti.

Obec Plavecký Peter
Hlavný kontrolór obce

Návrh
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2015
V zmysle § 18fodst. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Plaveckom Petre návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2015 bude zameraný na vykonanie následných finančných
kontrol podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. O finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých účelom je kontrola plnenia opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami, ich súlad so všeobecne platnými právnymi
predpismi a vnútornými normami riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti
a účelovosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.
1)
2)

3)

4)

5)

6)

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva.
Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami, dodržiavania zákona č. 523/20014 Z.z.
O rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrola
hospodárenia a dodržiavania čerpania rozpočtu.
Kontrola hospodárenia a dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve v znení neskorších
predpisov, kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti – následná finančná kontrola
pokladničných dokladov a dodávateľských faktúr.
Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov obce Plavecký Peter
Obecným úradom Plavecký Peter k 31.12.2015 v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve v
znení neskorších zmien a doplnkov. Kontroly budú vykonané priebežne v II. polroku 2015 na Obecnom
úrade v Plaveckom Petre.
Vypracovanie Odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2016 v zmysle §18f odst.1) písm. c)
zákona 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred jeho samotných
schválením v obecnom zastupiteľstve.
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu alebo z podnetov poslancov Obecného zastupiteľstva na
základe poznatkov dosiahnutých pri výkone činnosti hlavného kontrolóra.

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržiavané poradie vykonávania
jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky,
závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako
aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Alexandra Mičová
hlavný kontrolór obce
Dátum zverejnenia: 29.05.2015
Dátum schválenia: .....................
Číslo uznesenia: ........................

