Hlavný kontrolór obce Chmeľnica
Mgr. Jozef Jendrichovsk ý, Tel.: 0911 794 174 Email: jozef@jendro.sk

Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Chmeľnica
na II. polrok 2013
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Chmeľnica v II. polroku 2013 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.
Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór 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.

I. Kontrolná činnosť
p.č.
Plánované kontroly

Kontrolované obdobie

Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe
2013
k informáciám
2
Následná finančná kontrola Obce Chmeľnica - Kontrola
2013
dodržiavania schváleného rozpočtu, plnenie príjmov a čerpanie
výdavkov za 1. polrok 2013
3
Kontrola vývoja stavu záväzkov a pohľadávok obce s následným
2013
vymáhaním
4
Kontrola dokladov k pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov
2012
obce a vyplatených miezd - v rozpočtovej organizácii – Základná
škola s materskou školou Chmeľnica
5
Kontrola peňažnej hotovosti, kontrola pokladničnej knihy,
2013
kontrola pokladničných dokladov, vedenia pokladne
6
Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov obce
2013
a základnej školy, kontrola zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami
a majetkom obce v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2013
p.č.
Ostatné kontroly
1.
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici.
2.
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
II. Ostatná činnosť
1
Spracovanie správ o kontrolnej činnosti.
2
Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie.
3
Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci so štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.
4
Spracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
5
Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov.
1

1
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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chmeľnica 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 2013 bol zverejnený na úradnej tabuli - webstránke
obce dňa 07.06.2013, predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva a schválený uznesením
číslo ....../ 2013 na riadnom zasadnutí dňa
.
V Chmeľnici, 07.06.2013

Mgr. Jozef Jendrichovský
hlavný kontrolór

2

