Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Bellova Ves na II. polrok roku 2017 - návrh
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2017 predkladám podľa ustanovení § 18f ods. 1
písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:
Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií postupné zisťovanie stavu a odstránenie
prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Kontrolná finančná činnosť v II. polroku roka 2017 bude zameraná na:
1. Následnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite:
a) kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly na Obecnom úrade v Bellovej
Vsi,
b) kontrola čerpania rozpočtu za rok 2017,
2. kontrolu zameranú na dodržiavanie noviel jednotlivých zákonov schválených NR SR –
vypracovanie vnútorných smerníc pre Obecný úrad Bellova Ves,
3. kontrolu dodržiavania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov, najmä v nadväznosti na ustanovenia § 92 Podlimitné zákazky s využitím
elektronického trhoviska,
4. kontrolu plnenia uznesení OZ,
5. námatkovú kontrolu pokladničnej hotovosti
6. kontrolu vybavovania a evidencie sťažností a petícií,
7. kontrolu uverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok a uverejňovanie zákaziek verejného
obstarávania,
8. kontrolu z podnetov poslancov obecného zastupiteľstva a na základe poznatkov dosiahnutých
pri výkone činnosti hlavnej kontrolórky.

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Bellova Ves
1.
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Bellova Ves na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 a 2019 a záverečnému účtu za rok 2016 v zmysle §18f odst.1)
písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred jeho
samotných schválením v obecnom zastupiteľstve,
2.
Účasť na zasadnutiach OZ v zmysle §18f ods. 2) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v Obci Bellova Ves na II. polrok roka
2017 je zároveň poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly.

V Bellovej Vsi, dňa

13. 6. 2017

…………….v.r.……………………………
Ing. Mária Viestová
hlavný kontrolór Obce Bellova Ves

