Obec Nálepkovo
Hlavná kontrolórka

Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na II. polrok 2018

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky bude vykonávaná podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Pravidiel finančnej kontroly vykonávanej hlavným
kontrolórom obce Nálepkovo. Návrh plánu bol predložený na základe § 18f zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

P. č.

Predmet kontroly

I.

Kontroly:
Č. 1.

Termín
vykonania
kontroly

Kontrolované
obdobie - rok

3. štvrťrok

rok 2017 a I. polrok
2018

Kontrola hlavnej pokladne OcÚ Nálepkovo
Č. 2

3. štvrťrok

rok 2017 a I. polrok
2018

4. štvrťrok

I. polrok 2019

4. štvrťrok

rok 2019

priebežne

2018 a nesplnené

priebežne

rok 2018

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov
II.

Ďalšie činnosti hlavného kontrolóra:
Č. 2.
Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti
Č. 3.
Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k
návrhu rozpočtu Obce Nálepkovo na rok 2019 a PR
na rok 2020-2021
Č. 4.
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
Č. 5.
Kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií

Č. 6.
Č. 6. 1. Kontrola Sociálneho podniku

do októbra
2018

Č. 6.2. Turistická ubytovňa - kontrola stravovacieho
zariadenia TKŠ
III.

Vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti:
Č. 7.

celoročne

rok 2018

Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly a
účtovníctva účasťou na odborných seminároch
a školeniach organizovaných Združením hlavných
kontrolórov SR , Tatransko-Spišskou sekciou ZHK
a inými vzdelávacími inštitúciami.

Rozsah kontrolnej činnosti je uvedený v §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 o
obecnom zriadení, zverejnený dňa 14. 06. 2018 pred prerokovaním v zastupiteľstve spôsobom v obci
obvyklým (na úradnej tabuli umiestnenej v sídle Obce Nálepkovo a na internetovej stránke obce),
predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva v Nálepkove a schválený uznesením č. 481/2018-OZ
na jeho 29. zasadnutí, ktoré sa konano dňa 29. 06. 2018 s doplnením bodu č. 2 – číslo 6 poslancami OZ.
Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych
skutočností, ako zo strany oprávnenej osoby (kontrolujúcej), tak i zo strany povinnej osoby
(kontrolovanej).

V Nálepkove, dňa 11. 07. 2018

Ing. Božena Gajanová
hlavná kontrolórka obce

