Anna Veselá, hlavná kontrolórka obce Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR c. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Ďurčiná

Návrh
Plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce bude v II. polroku 2018 vykonávaná v súlade s
príslušnými ustanoveniami zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov. Kontrolná činnosť bude zameraná najmä na výkon kontroly
a na spracovanie odborných stanovísk pre obecné zastupiteľstvo.
Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti:
1. Analýza plnenia príjmov a čerpania výdavkov obce,
2. Uznesenia obecného zastupiteľstva,
3. Úlohy hlavného kontrolóra, ktoré mu ukladá najmä zákon SNR c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností kontrolná činnosť v II. polroku 2018 bude
vykonávaná v kontrolovanom subjekte:
- Obecný úrad Ďurčiná,
- ZŠ, MŠ a ŠJ Ďurčiná.
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Výkon finančnej kontroly
1.1 Kontrola fakturácie a pokladničných operácií v pokladni Obecného úradu v Ďurčinej.
1.2 Kontrola povinného zverejňovania informácií.
1.3 Vykonanie kontroly na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva.
2. Ostatné úlohy a činnosti:
2.1 Predkladanie správy o výsledku kontrol na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2.2 Vypracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
2.3 Vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu obce Ďurčiná za rok 2017.
2.4 Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone svojej
činnosti.

2.5 Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Ďurčiná.
2.6. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2018 -2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
2.7 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie individuálnym štúdiom a účasťou na odborných
seminároch, školeniach a konferenciách.
2.8 Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ďurčiná.
2.9 Vedenie centrálnej evidencie a kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Vypracovala: Anna Veselá, hlavná kontrolórka obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce: od 18.05.2018

Ďurčiná, 18.05.2018

