PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE FORBASY NA I. POLROK 2016
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce
predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Forbasoch Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na I. polrok 2016,
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Forbasy na I. polrok 2016:

Pravidelné následné kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Obce Forbasy.
Následné finančné kontroly:
1. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce za rok
2015.
2. Kontrola zameraná na dodržiavanie prijatých opatrení a aplikácia odporúčaní v zmysle
výsledkov predchádzajúcich kontrol a ich následná aplikácia v nasledujúcom účtovnom
období:
a. OcU: kontrola evidencie došlých faktúr hradených v hotovosti,
b. OcU: kontrola účtovania a vykazovania odpisov v rámci hlavnej a podnikateľskej
činnosti,
c. OcU, kontrola zverejnenia povinne zverejňovaných informácií podľa §5
zákona o slobode informácií na webovom sídle obce ,
d. OcU: kontrola zverejňovania objednávok v zmysle §5b zákona o slobode informáci,
e. OcU: kontrola vedenia evidencie žiadostí v súlade s §20 zákona o slobode informácií,
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h. OcU: kontrola aktualizácie nájomných zmlúv, prepočet jednotkových cien v
súlade s prílohou č.1 k Zásadám hospodárenia,
i. OcU: kontrola finančného vysporiadania rozdielov vzniknutých v nájomných
zmluvách.
Ostatné kontroly:
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu
na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel
pri výkone svojej činnosti.
Stanoviská a iné činnosti:
1. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2015.
3. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Obce Forbasy za rok 2015.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016.
6. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN.
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.
V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania
jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej
problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového
rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých
bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.
V Forbasoch 01.12.2015
Predkladá: Anna Ružbašanová
hlavný kontrolór obce
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre obdobie I. polroka 2016 bol vyvesený

