Mgr. Attila Fodor- hlavný kontrolór obce Nová Vieska, Obecný úrad Nová Vieska,
Nová Vieska č. 294, 943 41 Nová Vieska

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová
Vieska na I. polrok 2019
V zmysle §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) hlavný kontrolór obce Nová
Vieska predkladá obecnému zastupiteľstvu v Novej Vieske plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2019 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Rozsah kontrolnej činnosti
Kontrola vybavovania petícii a sťažností podľa § 18d ods. 1 zákona
o obecnom zriadení.
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane nariadení obce podľa § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva podľa § 18d ods. 1
zákona o obecnom zriadení.
Kontrola dodržiavania interných predpisov obce podľa § 18d ods. 1
zákona o obecnom zriadení.
Kontroly vykonávané priebežne z vlastného podnetu na základe
poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej
činnosti.
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako
aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola
príjmov, výdavkov a finančných operácií obce (podľa zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a podľa relevantných právnych predpisov z daňovej
oblasti).
Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce podľa § 18f
ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení
Kontrola poskytovania dotácií poskytované z rozpočtu obce podľa § 7
ods. 2 a ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Nová Vieska pre II. polrok 2019 podľa § 18f ods. 1 písm. b)
zákona o obecnom zriadení.

Čas kontroly
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
január 2019,
apríl 2019, jún
2019

marec 2019
jún 2019
jún 2019

1

Ostatná činnosť:
Predkladanie správy obecnému zastupiteľstvu o výsledkoch kontrolnej činnosti podľa
§ 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení
Výkon kontroly po predchádzajúcej žiadosti obecného zastupiteľstva podľa § 18f ods.
1 písm. h) zákona o obecnom zriadení
Hlavný kontrolór obce si vyhradzuje právo zmeny poradia plánovaných kontrol podľa
predloženého plánu tak aby došlo k najlepšiemu a najúčelnejšiemu plneniu úloh hlavného
kontrolóra podľa relevantných právnych predpisov. Pri tom bude zohľadňovať aktuálny vývoj
situácie a skutočnosti ktoré sa dozvedel pri výkone kontrolnej činnosti a skutočnosti ktoré mu
boli oznámené.

V Novej Vieske dňa 10.01.2019

...................................................
Mgr. Attila Fodor
hlavný kontrolór obce

2

