Hlavná kontrolórka obce Terany Marta Sýkorová
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb.
o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu obce Terany
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 2. POLROK 2017
A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017
1. Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
2. Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok
2018, predpoklad na roky 2019, 2020.
3. Kontrola plnenia uznesení v 2. polroku 2017.
4. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné
zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov
a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.
B. Kontrolná činnosť na 2. Polrok 2017
1. Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov a finančných operácii
rozpočtu obce Terany v roku 2017.
2. Inventarizácia pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 Zák.č.431/2002
3. Kontrola výberu dane z nehnuteľnosti a za komunálny odpad za rok
2017.
4. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Terany.
5. Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok
6. Kontrola evidencie a vybavovanie sťažností.
7. Kontrola dodržiavania zákona č. 382/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
C. Ostatná činnosť
1. Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva
2. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel
a vnútorných smerníc obce, kontrola ich aktualizácie.
3. Spolupráca pri vypracovaní „Návrhu rozpočtu obce na rok 2018“.
Postup kontrolnej činnosti bude vykonávaný v súlade s ustanoveniami zákona
č. 357/2015 z. z. a finančnej kontrole a audite. V zmysle predloženého plánu
kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých
kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej
problematiky ako aj z dôvodu výskytu okolností zakladajúcich nevyhnutnosť
vykonania iných kontrol.
Terany dňa 26.5.2017

Sýkorová Marta, hlavná kontrolórka obce

