Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Tekovské Nemce na 2. polrok 2017
V súlade s ustanovením § 18 f zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
o obecnom zriadení predkladám plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce Tekovské Nemce je vykonávaná v zmysle
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona Č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite vykonávanom verejnou správou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
plán' kontrolnej činnosti je spracovaný nasledovne:
•

Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona Č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - Základná škola
s materskou školou

•

Kontrola - dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych a interných
predpisov pri hospodárení
s majetkom obce - nájomných zmlúv a úhrad
vyplývajúcich z účinných nájomných zmlúv v roku 2016 - výberovým spôsobom
Obecný úrad

•

Kontrola vykonaná z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa HK
dozvedela pri výkone svojej činnosti

•

Následné kontroly splnenia opatrení prijatých na základe zistených
z kontrol

•

Vypracovanie stanoviska
schválením v OZ

k rozpočtu

obce

na roky

2018 - 2020

nedostatkov

pred jeho

V Tekovských Nemciach 5. mája 2017

Mária Šalková
hlavná kontrolórka

Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený na úradnej tabuli od 5. 5. 2017
do 22. 5. 2017
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