OBEC TEŠEDÍKOVO
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TEŠEDÍKOVO NA II. POLROK 2017

V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému
zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
A/ FINANČNÉ KONTROLY :
A.1 Finančná kontrola príjmov a výdavkov pokladne, účtovných záznamov na bankových
účtoch obce, kontrola hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce a
analýza čerpania rozpočtu obce za II. štvrťrok 2017
A.2 Finančná kontrola príjmov a výdavkov pokladne, účtovných záznamov na bankových
účtoch obce, kontrola hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce a
analýza čerpania rozpočtu obce za III. štvrťrok 2017
A.3 Sledovanie stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov a celkového dlhu obce podľa
príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej
samosprávy
A.4 Kontrola dodržiavania niektorých ustanovení zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ( § 12 – nájomné
zmluvy, § 18 – tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv ) v nadväznosti na príslušné
ustanovenia zákona o majetku obcí a zákona o účtovníctve v platnom znení
B/ OSTATNÉ KONTROLY :
B.1 Kontroly vykonávané podľa bodu h) § 18 f. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na základe požiadania obecného zastupiteľstva
B.2 Kontroly vykonávané z vlastného uváženia, poznatkov a podnetov, o ktorých sa
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti
C/ STANOVISKÁ A INÉ ČINNOSTI:
C.1 Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2020
C.2 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
C.3 Metodická spolupráca s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva
C.4 Spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce
C.5 Vypracovanie správy o kontrole vybavovania sťažností za rok 2017
V Tešedíkove, dňa 27.06.2017
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Štefan B e n c z e
hlavný kontrolór obce

