Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Žiar na I. polrok 2019
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce upravuje ust. § 18d zák. SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, pričom pod kontrolnou činnosťou sa rozumie :
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce,
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadenia obce,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými prepismi.
Pri kontrolnej činnosti sa hlavný kontrolór obce riadi pravidlami kontrolnej činnosti, t.j. postupom
podľa ustanovení §20 až §22 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších
zmien a doplnkov. Na tento osobitný predpis odkazuje § 18e zákona o obecnom zriadení.
V podmienkach obce Žiar obecné zastupiteľstvo ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti
neustanovilo.
V nadväznosti na rozsah a ciele kontrolnej činnosti ustanovených zákonom, bude činnosť hlavnej
kontrolórky obce Žiar v I. polroku 2019 zameraná na :
I. Výkon finančnej kontroly :
1. Kontrola plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom v období od 1.7.2018 do
31.12.2018.
2. Kontrola vedenia pokladne, manipulácie s pokladničnou hotovosťou, náležitosti pokladničných
dokladov, stav pokladničnej hotovosti, ostatné činnosti súvisiace s vedením pokladne obce za
obdobie 1.7.2018 do 31.12.2018.
3. Kontrola účtovania bežného účtu obce Žiar za obdobie 1.7.2018-31.12.2018, dodržiavanie
platnej ekonomickej klasifikácie a postupov účtovania pre obce, VUC, príspevkové
a rozpočtové organizácie.
II. Plnenie ostatných úloh hlavnej kontrolórky obce :
1. Predloženie správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšie
zasadnutie.
2. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce Žiar za rok 2018.
3. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2019.
4. Spolupráca pri tvorbe interných predpisov obce, VZN.
5. Sledovanie legislatívy, štúdium materiálov, zvyšovanie kvalifikácie.
6. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva obce Žiar.
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