Hlavný kontrolór Obce Veľké Zálužie
V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite, o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá Obecnému
zastupiteľstvu vo Veľkom Záluží na prerokovanie

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014
Výkon pravidelnej následnej kontroly :
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo veľkom Záluží.
T : priebežne
2. Následná kontrola plnenia prijatých opatrení z vykonaných kontrol.
T : priebežne
3. Následná finančná kontrola, kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a
efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce.
T : február 2014, máj 2014
4. Následná finančná kontrola, kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a
efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom v rozpočtovej
organizácii Základná škola vo Veľkom Záluží so sídlom Školská 851, 951 35 Veľké
Zálužie.
T : marec 2014, jún 2014
Ostatné kontroly :
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Záluží.
T : priebežne
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám
v obci Veľké Zálužie, na webovej stránke obce, v organizáciách a obchodných
spoločnostiach založených obcou.
T : január – jún 2014
3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení Obce Veľké Zálužie so
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a potrebami obce,
vrátane kontroly vnútorných predpisov obce.
T : január – jún 2014
4. Kontrola príjmov obce z prenajatých budov, priestorov a objektov.

T : január – jún 2014
5. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
T : priebežne
Stanoviská a iná činnosť :

1.
2.
3.
4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Zálužie za rok 2013.
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Veľké Zálužie za rok 2013.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014.
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie hlavného kontrolóra.

V Nitre dňa 2.novembra 2013

Ing. Alica UHARČEKOVÁ
Hlavný kontrolór obce

