Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie
II. polroka 2017.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v období II. polroka 2017
zameraná na:
Finančná kontrola na mieste:
1. Kontrola dodržiavania schváleného rozpočtu ZŠ s MŠ Žemberovce, plnenie príjmov
a výdavkov za rok 2016 a vykonávanie základnej finančnej kontroly.
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí pri prenájme
nehnuteľného majetku obce, okrem prenájmu priestorov v Zdravotnom stredisku.
3. Kontrola inventarizácie v ZŠ s MŠ Žemberovce k 31.12.2016.
Ostatné kontroly:
1.

Kontrola na mieste zameraná na počet podaných a vybavených sťažností a petícii od
občanov za rok 2016, podľa zákona č. 9 / 2010 Z. z. o vybavovaní podaných sťažností.
Evidencia sťažnosti, riešenie a vybavovanie sťažností a petícii. Kontrola podaných
podnetov, podľa zákona č.307/2014 Z. z . opatrenia súvisiace s oznamovaním
protispoločenskej činnosti.

Ostatné úlohy
1. Zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
2. Zúčastňovať sa podľa požiadaviek na zasadnutiach komisií OZ a poslancov.
3. Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol Obecnému zastupiteľstvu.
4. Vypracovať plán kontrolnej činnosti za obdobie I. polroka 2018.
5. Vypracovať stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 a na ďalšie roky.
6. Plniť ďalšie úlohy ustanovené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
7. Spolupracovať na tvorbe/ zmene VZN a interných predpisov obce.
8. Priebežne vzdelávanie – účasť na odborných seminároch.
Operatívne do plánu činnosti môžu byť zaradené požiadavky obecného zastupiteľstva
v nadväznosti na § 18 f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Tieto
budú uprednostnené a na základe ich rozsahu budú kontroly zo schváleného plánu kontrolnej
činnosti presunuté do ďalšieho obdobia.
Operatívne do plánu činnosti hlavného kontrolóra môžu byť zaradené požiadavky poslancov
obecného zastupiteľstva v nadväznosti na § 18f ods.1, písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb.
Vypracované dňa : 15.05.2017
Zverejnené dňa: 18.5.2017
Schválené OcZ dňa: 8.6.2017 uznesením č. 20/2017

