Obec Nálepkovo
Hlavná kontrolórka
Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na I. polrok 2013
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky bude vykonávaná podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v snení
neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce. Návrh plánu je predložený na základe § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

P.č. Predmet kontroly
I.
Následné finančné kontroly:
Č.1.
Následná finančná kontrola použitia finančných
prostriedkov pre Domov Nálepkovo, n. o.
prostredníctvom Obce Nálepkovo a s tým súvisiace
zmluvy, iné dokumenty a transakcie.
Č. 2.
Následná
finančná
kontrola
hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti použitia prostriedkov na
prevádzku motorových vozidiel
Č.3.
Následná finančná kontrola - Inventarizácia - Obecný
úrad Nálepkov.
II.
Ďalšie činnosti hlavného kontrolóra:
Č.4.
Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti
Č.5.
Spolupráca pri tvorbe návrhu rozpočtu obce
Č.6.
Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska
k návrhu rozpočtu Obce Nálepkovo na rok 2013.
Č.7.
Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska
k návrhu záverečného účtu Obce Nálepkovo za rok
2012 pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.
Č.8.
Vypracovanie správ o následných finančných
kontrolách.
Č.9.
Kontrola a prepracovanie vnútorných smerníc - OÚ
III.
Vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti:
Č.9.
Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly a účtovníctva
účasťou na odborných seminároch a školeniach
organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR ,
Tatransko-Spišskou
sekciou
ZHK
a inými
vzdelávacími inštitúciami.
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Rozsah kontrolnej činnosti je uvedený v §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Vyvesené dňa 15.02.2013

Ing. Klaudia Baranová

