Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba na I. polrok
2011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zámer kontrolnej činnosti:
Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu, hospodárnemu , a účinnému hospodáreniu s verejnými
finančnými prostriedkami a s majetkom obce. Časové zameranie kontrolných aktivít má k tomuto
prispieť najmä preventívnymi opatreniami – predchádzaním protiprávnemu konaniu, zefektívneniu
využívania majetku a hospodáreniu s majetkom i finančnými prostriedkami v zmysle zásad účelnosti
a účinnosti.
Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:
Dosiahnutie súladu činnosti obce, jej orgánov, výkonného aparátu so zákonom o obecnom zriadení,
zákonom o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy, zákonom o majetku obcí, zákonom
o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a všetkými ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi činnosť miestnej samosprávy pri
zabezpečovaní originálnych kompetencií i preneseného výkonu štátnej správy v záujme naplnenia
oprávnených potrieb a záujmov občanov obce.
Rozsah kontrolnej činnosti:
V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona 396/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov v súlade s aktuálnymi potrebami obce a obecného zastupiteľstva.
Plán kontrolnej činnosti:
1. Stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2011 s výhľadom na roky 2012, 2013.
Termín: január 2011
2. Spracovanie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011.
Termín: január 2011
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010.
Termín: február 2011
4. Následná finančná kontrola vybraných finančných operácií v súvislosti s úhradami v rámci
rozpočtu obce:
Termín: január – jún 2011
5. Následná finančná kontrola na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami na úseku MŠ a ŠJ
pri MŠ komplexmne.
Termín: február 2011
6. Kontrola stavu využívania majetku obce.
Termín: január – február 2011
7. Kontrola na úseku poskytovania dotácií z rozpočtu obce:
Termín: marec 2011
8. Kontrola vybavovania sťažnosti, vrátane vnútorného predpisu obce a evidencie sťažností.
Termín: apríl 2011
9. Priebežné pripomienkovanie materiálov predkladaných na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
Termín: január – jún 2011
10. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení
neskorších predpisov:
Termín: máj 2011

11. Priebežné pripomienkovanie zmluvných vzťahov z titulu hospodárneho, účelného a účinného
nakladania z finančnými prostriedkami a majetkom obce.
Termín: január – jún 2011
12. Stanoviská k navrhovaným rozpočtovým opatreniam.
Termín: január – jún 2011
13. Stanovisko k záverečnému účtu obce.
Termín: máj – jún 2011
14. Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce.
Termín: jún 2011

Danuša Beláková
hlavná kontrolórka obce Veterná Poruba

Návrh Plánu kontrólnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I. polrok 2011 bol
v zmysle
§ 18 f, odst. 1, písm. b zákona o obecnom zriadení, zverejnený na úradnej tabuli Obce Veterná Poruba
v termíne...................
Plán kontrólnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I. polrok 2011 bol prerokovaný
a schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube dňa ......... uznesením ............

