Obec Dedina Mládeže
Hlavná kontrolórka obce
Návrh
Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014
Kontrolná činnosť je vykonaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a riadi sa ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje pravidlá, ciele
a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie všeobecne
záväzných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení
s finančnými prostriedkami.
V súlade s ustanovením § 18f ods.l písm.b. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014
1. kontrola postupu vybavenia sťažností, ich evidencia a dodržiavanie ustanovení zákona
o sťažnostiach
2. vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 pred
jeho schválením v OZ.
3. vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2013
4. vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti za obdobie od 1.7.2014 do 31.12.2014
5. Ostatné úlohy:
a) okrem uvedenej kontrolnej činnosti budú vykonané kontroly podľa požiadavky
obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 18f ods.l písm.h zákona SNR č.
369/1990 Zb.
b) kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia a to
predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov k výkonu
kontroly
6. zvyšovanie svojej odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch,
školeniach a štúdiom práva
7. spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN obce
Poradie vykonávania jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané podľa plánu kontrolnej
činnosti. Zmeny môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti
a množstva zistených nedostatkov, z časového rozsahu jednotlivých kontrol a z dôvodu
náhodných okolností na základe ktorých bude potrebné vykonať iné kontroly.
V Dedine Mládeže, 21.11.2013
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