Návrh PLÁNU
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
za obdobie od 01.03.2015 do 31.08.2015

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a Ineterného predpisu obce o vnútornej kontrole vykonávanej v obci ako
aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.03.2015 do
31.08.2015 zameraná na nasledovné činnosti:
1. Pokračovanie v následnej finančnej kontrole - Kontrola príjmov obce so zameraním na miestne
dane – daň z nehnuteľnosti právnických osôb za obdobie kalendárneho roka 2014,
2. Následná finančná kontrola na ZŠ s MŠ (zameraná na príjmy, výdavky školy a interné predpisy v
oblasti účtovníctva, a i výberu vlastných príjmov v ZŠ s MŠ a výberu a použitia príspevkov zo
samosprávy poskytovaných obcami) za rok 2014
3. Kontrola plnenia rozpočtu a vedenia evidencii rozpočtových opatrení za rok 2014,
4. Kontrola vykonania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly za mesiac "okóber 2014".
Ostatné výkony:
- Kontroly požadované na základe uznesení OZ obce,
- V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný kontrolór
predloží na rokovanie OZ obce:
o Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014
Poradie vykonávania jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny môžu nastať v
závislosti od časového rozsahu, potrebného na vykonanie jednotlivých kontrol, alebo v prípadoch,
ak obecné zastupiteľstvo na základe § 18f odst. 1 písm. h) požiada o vykonanie ďalších kontrol a v
prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné
kontroly.
Predložený plán kontrolnej činnosti musí byť v zmysle § 18 ods. 1b/ najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom obvyklým.
Vypracovala: Ing. Mária Kirilová - hlavná kontrolórka obce Vyšná Rybnica (v.r.)

Vyvesené na úradnej tabuli: 6.2.2015
Zvesené : 20.2.2015
vo Vyšnej Rybnici, dňa: 07.01.2015
Dôvodová správa
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá v § 18f ods.1 písm.
b) povinnosť hlavnému kontrolórovi raz za šesť mesiacov predložiť obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie návrh plánu kontrolnej činnosti. Tento návrh musí byť minimálne15 dní pred jeho
prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

