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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 2014.
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 2014
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 2014.
Povinnosti podľa § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z.
- priebežne spolupracovať pri príprave rozpočtu na rok 2015 a výhľadu
na roky 2016, 2017, posúdiť jeho formálnu, obsahovú a reálnu stránku
- spracovať stanovisko pre členov zastupiteľstva pri jeho schvaľovaní.
Povinnosti podľa § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z.
- Priebežná kontrola plnenia uznesení prijatých OZ Rovinka
- Kontrola plnenia a čerpania rozpočtu obce v roku 2014
- Kontrola spracovania rozpočtových opatrení a ukončenia hospodárenia
rozpočtového roku 2014
- Kontrola vykonania inventarizácie majetku obce
- Kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov spojených s prípravou
a priebehom komunálnych volieb
Kontroly v rámci prijatých uznesení OZ
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. Dôraz bude položený na činnosti ktoré by mali byť súčasťou odovzdávajúceho a preberajúceho
protokolu orgánov obce po voľbách.

