Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce
Malatíny na druhý polrok 2017
V súlade s §18f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
predkladám plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017.
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle horeuvedeného zákona je zameraný
na kontrolu :
➢
zákonnosti
➢
účinnosti
➢
hospodárnosti
➢
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce

I. Plán výkonu kontrolnej činnosti
Kontrolovanými subjektami budú – Obecný úrad Malatíny

Kontrola bude zameraná na :
●

kontrolu hospodárenia na obecnom úrade

●

kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

●

kontrolu príjmov v zmysle VZN obce a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
●

kontrolu dodržiavania interných predpisov

●

kontrolu dodržiavania nájomných zmlúv zo strany Obecného úradu

●

kontrolu výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu obce na rok 2017

●

kontrolu vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve ( pokladňa, bankové

●

výpisy, dodávateľské faktúry)
kontrolu nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, kontrolu dodržiavania zákona

o verejnom obstarávaní
●

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018

Kontrola na základe aktuálnych podnetov poslancov Obecného zastupiteľstva
Malatíny
● Výkon kontroly činnosti bude v súlade s požiadavkami poslancov obecného zastupiteľstva
a na základe vzniknutých okruhoch problémov na jednotlivých zasadnutiach obecného
zastupiteľstva.

II. Plán ostatnej činnosti
●

kontrola vybavovania sťažností a petícií v súlade so všeobecne záväznými a internými

predpismi
●

zapracovanie pripomienok poslancov OZ pri uzatváraní nových nájomných zmlúv

●

spracovanie podkladov a pripomienok k nariadeniam a smerniciam vydaných

obecným úradom
●

aktívna účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

V Malatínach 29.5.2017
Bc. Moravová Gabriela
hlavný kontrolór obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke dňa 30.05.2017
Plán kontrolnej činnosti bol schválený na zasadnutí OZ dňa ………. uznesením č ……………..
Plán kontrolnej činnosti je oprávnením hlavného kontrolóra vykonávať schválené kontroly.

