OBEC HVIEZDOSLAVOV

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 :
A./ vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 22.11.2013

Plán kontrolnej činnosti schválený Obecným zastupiteľstvom vo Hviezdoslavove dňa
10.12.2013 pod č. :

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.
Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov.
1. Následné finančné kontroly
a) kontrola príjmových a výdavkových dokladov a správnosti ich zaradenia podľa
ekonomickej klasifikácie do rozpočtu obce,
b) kontrola účtovných dokladov vypracovaných na základe bankových výpisov,
c) kontrola správnosti účtovania na likvidačných listinách dodávateľských faktúr,
d) kontrola správnosti fakturácie na základe nájomných zmlúv,
e) kontrola správnosti vystavených rozhodnutí o vyrubení miestnych daní,
f) kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom
obce a majetkovými právami obce,
g) kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
2. Ostatné kontroly
a) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce vrátane všeobecne
záväzných právnych predpisov,
b) kontrola postupu pri vymáhaní nedoplatkov miestnych daní,
c) kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva,
d) kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií,
e) kontrola zverejňovania povinných informácií v zmysle zákona o slobodnom
prístupe k informáciám,
f) kontrola zverejňovania údajov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
g) podľa požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Iná činnosť
a) vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2013,
b) vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2013.
c) podľa legislatívneho procesu vypracovania VZN a interných predpisov obce.

Ing. Stanislav F e k e t e
hlavný kontrolór

