OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK HLAVNÝ KONTROLÓR
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok
na obdobie od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014
Kontrolná činnosť Hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok v II. polroku 2014 bude
vykonávaná v zmysle zákonov 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. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a zároveň v zmysle interného predpisu – Zásady kontrolnej činnosti v
podmienkach samosprávy obce Spišský Štvrtok. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly
sa hlavná kontrolórka obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej
finančnej kontroly (§ 13 až 25 zákona o finančnej kontrole).
Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014:
I. Kontrolná činnosť
p.č.

1

2

Plánované kontroly
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce Spišský
Štvrtok v rozpočtovej organizácii – Základná škola Spišský Štvrtok
k 31.12.2013.
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce Spišský
Štvrtok na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku k 30.06.2014

Kontrolované
obdobie
2013

2014

3

Kontrola aktuálnosti platných riadiacich noriem vydaných obcou
Spišský Štvrtok a ich súlad s vyššími normami.

2014

4

Priebežná kontrola čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu obce
v subjekte OŠK Spišský Štvrtok.

2014

p.č.

Ostatné kontroly

5.

Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Spišskom
Štvrtku.

6

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

II. Ostatná činnosť
1

Spracovanie správ o kontrolnej činnosti.

2

Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie.

3

Účasť na rokovaniach orgánov obce.
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4

Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci so štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.

5

Spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2015.

6

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Spišský Štvrtok je v zmysle ustanovenia
§12 ods.2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov POVERENÍM na vykonanie následnej finančnej kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
22.05.2014, predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva a schválený uznesením číslo
.... / 2014 na riadnom zasadnutí dňa 16.06.2014.
V Spišskom Štvrtku dňa 22.05.2014

Ing. Eva Bajtošová
hlavná kontrolórka obce
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