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Dôvodová správa

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Rovinka na II. polrok 2013.
Predkladaný plán obsahuje kontrolné úlohy v oblasti samosprávy, školstva, a ďalších subjektov,
ktorí sú napojení na rozpočet obce Rovinka a vychádza z ustanovení, ktoré sú pre činnosť
hlavného kontrolóra stanovené ustanoveniami § 18d, 18e a 18 f zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie
II. polrok 2013
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obec Rovinka na II.
polrok 2013.

Plán kontrolnej činnosti
Plán kontrolnej činnosti bude zameraný na kontrolu odstránenia nedostatkov vykázaných
v predchádzajúcej správe, ďalej na kontrolu zákonnosti, účinnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce predovšetkým v nasledovných zložkách:
- Obecný úrad Rovinka
- organizácie v správe obecného úradu bez právnej subjektivity
- iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok ponechaný na užívanie a to v
rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.

Zameranie kontroly
Povinnosti podľa § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z.
- priebežne spolupracovať pri príprave rozpočtu na rok 2014 a výhľadu na roky 2015, 2016, posúdiť jeho
formálnu, obsahovú a reálnu stránku
- spracovať stanovisko pre členov zastupiteľstva pri jeho schvaľovaní.
Povinnosti podľa § 18d ods.. 1zákona č. 369/1990 Z.z.
- Priebežná kontrola plnenia uznesení prijatých OZ Rovinka
- Kontrola spracovania a plnenia smerníc pre obeh účtovných dokladov
- Kontrola plnenia a čerpania rozpočtu obce v roku 2013
- Kontrola spracovania a plnenia smerníc pre spracovávanie rozborov hospodárenia obce
- Kontroly v rámci prijatých uznesení OZ
- Kontrola evidencie a vybavovania sťažností

Kontroly vykonáva HKO v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite podľa vlastného rozhodnutia.
V prípade vzniku potreby preverenia opodstatnenosti niektorých hospodárskych činností obecného úradu môže HKO plán kontrol upraviť..

