PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ
KONTROLÓRKY OBCE KLENOVEC NA I. POLROK 2015
( od 1.3.2015 do 30.6.2015)

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce
predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Klenovci Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2015 (od 1.3.2015 do 30.6.2015- od nástupu do funkcie), ktorý bol
zverejnený spôsobom obvyklým v obci najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom
zastupiteľstve.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Klenovec na I. polrok 2015
(1.3.-30.6.2015):
1. Oboznámenie sa s vybranými VZN Obce Klenovec, konkrétne:
VZN č.3/2012 – Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Klenovec
VZN č.1/2013 – Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach miestnej samosprávy
2. Oboznámenie sa so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klenovec a s
Programovým rozpočtom obce na roky 2015-2017
3. Oboznámenie sa s činnosťou a postupmi práce hlavného kontrolóra
4. Kontrola nákupu a spotreby pohonných hmôt a motorových olejov obecných motorových
vozidiel – mesačne.
5. Kontrola – inventarizácia pokladničnej hotovosti v zmysle zákona NR SR č.431/2002 Zb. o
účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov vykonaná priebežne 1x za polrok v
pokladni Obecného úradu a v pokladni Miestnej ľudovej knižnice
6. Kontrola evidencie a odvodov hotovosti z blokových pokút Obecnej polície
7. Kontrola vystavených účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov
zameraná na formálnu a vecnú správnosť, dodržiavanie náležitosti účtovných dokladov,
zápisov a účtovných kníh v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve v z.n.p. a ich
zaúčtovanie v účtovníctve obce - kontrola bude prebiehať súčasne s kontrolami pokladničnej
hotovosti, prípadne samostatne podľa potreby
8. Kontroly vykonávané priebežne z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
9. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
10. Kontrola v súlade s §18f, ods.1, písm.h Zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
11. Vypracovanie odborného stanoviska v zmysle §18f, ods.1, písm. C Zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení k Záverečnému účtu obce Klenovec za rok 2014. Stanovisko bude
vypracované a doručené obecnému zastupiteľstvu pred jeho schválením obecným
zastupiteľstvom.
12. Vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2015
13. Účasť na zasadnutí Komisie finančnej a správy obecného majetku
14. Riešenie sťažností

-1Vzdelávanie:
1. Účasť na stretnutí Novohradsko-gemerskej regionálnej sekcie konanej dňa 20.3.2015 v
Lučenci a v júni 2015 konanej v Kokave n/Rimavicou
2. Účasť na Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy
konanej v dňoch 13.-14.4.2015 v Podbanskom
Zverejnené na úradnej tabuli: 26. marca 2015
Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 22. apríla 2015, uzn. č. 98/2015.
V Klenovci, dňa 28.4.2015

Predkladá: Lucia Parobeková
hlavná kontrolórka

-2-

