Plán kontrol Hlavného kontrolóra
Obce Oravské Veselé na I. polrok 2013
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Oravskom
Veselom návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2013, ktorý bol zverejnený 15 dní
pred prerokovaním v zastupiteľstve spôsobom obvyklým.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavného
kontrolóra v 1. polroku 2013 zameraná na výkon činností:
1. Kontrolná činnosť
-

Kontrola hospodárenia, zákonnosti, účinnosti a efektívnosti pri čerpaní rozpočtu obce za rok
2013.
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Kontrola výsledkov inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2012.

2. Tvorba koncepčných a metodických materiálov
-

-

vypracovanie správy o kontrolnej činnosti v roku 2012 a jej predloženie na rokovanie OZ obce
do 60 dní od skončenia rozpočtového roka.
vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 a jeho
predloženie na rokovanie OZ ešte pred schválením záverečného účtu obce, a to najneskôr do
30. 6. 2013.
vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na polročné obdobie.

3. Tematická kontrola
-

evidencia vyšlých a došlých faktúr v náväznosti na zákon o DPH.
kontrola evidencie jázd motorových vozidiel a strojov a vyúčtovania PHM.

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.
V Oravskom Veselom, dňa 03.12. 2012
Vypracoval: Ing. Jozef Namislovský – HK obce Oravské Veselé
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