
                                                                     V Štiavnických Baniach dňa 30.6. 2011  

Hlavný kontrolór obce Štiavnické Bane

predkladá 

Obecnému zastupiteľstvu v Štiavnických Baniach 

k bodu : 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2011 

Predkladá : Bc. Brnáková Janette

Spracovala : Bc. Brnáková Janette

                                                                                                   ...............................................

                                                                                                    podpis predkladateľa 



Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011 schválený 
uznesením OZ. č.  43   /  2011 

     V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, 
vnútornom  audite  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  bude  činnosť  hlavného 
kontrolóra zameraná na nasledovné činnosti. 

Základné úlohy hlavnej kontrolórky 

1. kontrola zákonnosti , hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom 
a majetkovými  právami  obce,  ako  aj  s majetkom,  ktorý  obec  využíva  podľa  osobitných 
predpisov,
2. kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce  
3. kontrola vybavovania sťažností a petícií
4.kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce
    Štiavnické Bane  
5. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
6. kontrola dodržiavania interných predpisov obce Štiavnické Bane 
7. kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitými predpismi 
  
1. Kontrola špecifická zameraná na vybrané stránky činnosti : 
    Kontrola postupu výkonu správy miestnych daní u vybraných daňových subjektov  
    Kontrola plnenia rozpočtu obce Štiavnické Bane k 30.06.2011 
    Kontrola plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ M. Hella k 30.6.2011  
    Kontrola nájomných zmlúv a kúpno predajných zmlúv 

− kontrola nájomnej zmluvy uzatvorenej na budovu Majer
− kontrola  zmluvy na vypracovanie prevádzkového poriadku v úpravni vody 
− kontrola zmluvy o poskytnutí právnej pomoci s JUDr. Fajbíkom    

    Kontrola VZN platných od 1.1.2011
      
2. Výkon následnej finančnej kontroly : 

- kontrola plnenia príjmov a výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Štiavnické Bane 
- kontrola financovania originálnych kompetencií na úseku školstva 
-kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia   
 finančných prostriedkov rozpočtu obce  

3.  Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na roky 2012-2014   


