HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE VISLANKA

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vislanka
na I. polrok 2017
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce Vislanka v I. polroku 2017 bude vykonávaná
v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.
Pri vykonávaní finančnej kontroly sa hlavná kontrolórka obce a kontrolované subjekty riadia
základnými pravidlami finančnej kontroly (§ 20 až 27 zákona o finančnej kontrole).
Návrh plánu kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017:
I. Kontrolná činnosť
P. č.
1.

Predmet kontroly

Kontrolované obdobie

Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení s finančnými

2016

prostriedkami a s majetkom Obce Vislanka na Obecnom
úrade vo Vislanke k 31. 12. 2016
Ostatné kontroly
2.

Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva vo Vislanke.

3.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

II. Ostatná činnosť
1.

Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie.

2.

Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2016 pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve.

3.

Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva.

4.

Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 25. 11. 2016

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE VISLANKA
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom
je v zmysle § 18 e zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení poverením na vykonanie finančnej
kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 25. 11. 2016, predložený
na rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Vislanka a schválený uznesením č. ....../2016.

Vo Vislanke dňa 23. 11. 2016

Ing. Zuzana Berdisová
hlavný kontrolór
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