Obec Dolná Ždaňa
Materiál pre rokovanie obecného zastupiteľstva
dňa : 25. Júna 2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór návrh plánu
kontrolnej činnosti obce Dolná Ždaňa pre obdobie 2. polroka 2012.
Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa ustanovenia § 18 d ods. 2 zák.č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení podlieha :
a)
obecný úrad,
b)
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c)
právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré
nakladajú s obecným majetkom alebo ktorým bol majetok prenechaný na
užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d)
osoby, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté účelové dotácie alebo
návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania
s týmito prostriedkami.
Hlavný kontrolór postupuje pri výkone svojej činnosti podľa zásad vyplývajúcich
z ustanovení zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov a zák.č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov.
Plán kontrol :
1. Kontrola príjmov a výdavkov obce s obsahom
- správnosť a opodstatnenosť čerpania finančných prostriedkov – súlad
s obecným rozpočtom,
- vykonanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly,
- kontrola obecnej pokladne (2x za polrok).
T : júl - december 2012.
2. Kontrola zákonnosti
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
T: júl - december 2012.
3.

Prevádzkové náklady obecného úradu
- pohonné hmoty, cestovné náhrady,
- telefóny, faxy, mobily, poštovné, ostatné ceniny,
- stravné lístky,
- nákup kancelárskych potrieb, ostatného materiálu, vybavenie úradu,
zariadenie.
T : júl - december 2012.
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5. Kontrola vybavovania sťažností, podaní a petícií
- vedenie evidencie podľa zákona,
- úroveň vybavovania sťažností a petícií.
T : júl - december 2012.
6. Kontrola odstránenia nedostatkov vyplývajúcich zo správy o kontrolnej
činnosti za I. polrok 2012 a predchádzajúcich kontrol.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2012 predložený hlavnou kontrolórkou obce.

V Dolnej Ždani dňa: 22.06.2012
Spracovala : Ing. Martina Kasanová hlavná kontrolórka obce
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