
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Košická
Belá na rok 2018

V súlade s príslušnými  ustanoveniam  zákona č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2018,
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 17.05.2018.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ............../2018, obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej 

schvaľuje

návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2018.



KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. kontrola na obecnom úrade podľa §18d ods. 2 písm. a) zákona o obecnom zriadení,

- kontrola účtovných dokladov

- kontrola plnenia schváleného rozpočtu na rok 2018 so zameraním na vybrané
položky rozpočtovej klasifikácie

- kontrola stavu a vývoja dlhu obce k 31.12.2018

2. kontrola  v rozpočtovej  organizácii  podľa §18d ods.  2 písm. b) zákona o obecnom
zriadení,

- kontrola účtovných dokladov

- kontrola plnenia schváleného rozpočtu na rok 2018 so zameraním na vybrané
položky rozpočtovej klasifikácie

3. kontroly u subjektov, ktorým obec poskytla dotácie zo svojho rozpočtu podľa § 18d
ods. 2 písm. d) zákona o obecnom zriadení – turisti (TOM SIVEC), FK Košická Belá,
Únia žien, DHZ Košická Belá, Enduro Team , FOLKLÓR KOŠICKÁ BELÁ,

4. ostatné kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva a kontroly z vlastného
podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti.

PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

1. vypracovanie stanoviska k  záverečného účtu obce na rok 2017,

2. vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018,

3. vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých
opatreniach  súvisiacich  s oznamovaním  protispoločenskej  činnosti  a Zásadami
podávania  ,  preverovania  a evidovania  podnetov  súvisiacich   s oznamovaním
protispoločenskej  činnosti.

Plán  kontrolnej  činnosti  môže  byť   doplnený  o iné  úlohy,  ktoré  vyplynú  zo  zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

Vypracoval hlavný kontrolór obce: Ing. Terézia Gregorovičová
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