HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HELCMANOVCE
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Helcmanovce na I. polrok 2017
V súlade s ustanovením § 18f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení
neskorších predpisov predkladám OZ v obci Helcmanovce návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Helcmanovce na I. polrok 2017.
Kontrolná činnosť:
I. Výkon následnej finančnej kontroly a kontroly dodržiavania zákonných
postupov
 Kontrola ročnej účtovnej závierky, kontrola účtovných dokladov, inventarizácia
majetku, kontrola hlavnej účtovnej knihy, preverenie ročných účtovných výkazov
a výsledku hospodárenia za rok 2016 Obce Helcmanovce a ZŠsMŠ Helcmanovce.
 Kontrola účtovných s pokladničných dokladov podnikateľskej činnosti obce.
II. Ostatné kontroly
 Kontroly vykonané na základe podnetov obecného zastupiteľstva obce.
III. Vypracovanie stanovísk ďalšia činnosť
 Vypracovanie odborného stanoviska z rozpočtu obce Helcmanovce
na rok 2017
 Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Helcmanovce za rok
2016
 Správa o výsledkoch kontrol pre obecné zastupiteľstvo, ročná správa o vykonaných
kontrolách za rok 2016.
 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
 Prehlbovanie kvalifikácie, účasť na kurzoch a odborných seminároch.
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej
problematiky a závažnosti kontrolných zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového
úväzku hodín určených na výkon kontroly v obci.
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktorých požiada OZ a kontroly
mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného rozhodnutia a z dôvodu novelizácie
právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly.
Zverejnené dňa: 16.11.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Helcmanovce na I. polrok 2017 bol v zmysle § 18 ods. 1b,
zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli .
Návrh na uznesenie OZ:
„OZ v Helcmanovciach berie na vedomie plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 a zároveň
poveruje HK k výkonu kontroly podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.“
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 16.11.2016
Zverejnené na webovej stránke obce dňa: 16.11.2016
Zvesené z úradnej tabule obce: 06.12.2016
Schválené OZ dňa:07.12.2016
Číslo uznesenia:113/2016
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