Obec NOVOŤ
029 55 Novoť č. 285

Ing. Mária Kozáková, hlavná kontrolórka

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2019

NÁVRH
Podľa ustanovenia § 18f ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Novoť na prerokovanie návrh kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2019.

I. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
A. Kontroly tematické a kontroly dodržiavania zákonných postupov
1.) Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení
s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v príspevkovej organizácií zriadenej Obcou
Novoť - pokračovanie.
Povinná osoba: Obec Novoť – prevádzka
Kontrolované obdobie: Rok 2017
2.) Kontrola platných zmlúv so zameraním na vzniknuté záväzky z uzatvorených zmluvných vzťahov.
Povinná osoba: Obecný úrad Novoť
Kontrolované obdobie: platné zmluvy
3.) Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
k 31.12.2018.
Povinná osoba: Obecný úrad Novoť
Kontrolované obdobie: rok 2018

B. Kontroly mimoriadne a účelové
4.) Kontroly na základe uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Novoť, alebo žiadosti starostu
v súlade s ustanovením §18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ak vec neznesie odklad.
5.) Kontroly z vlastného podnetu hlavnej kontrolórky na základe zistení pri výkone svojej činnosti.

II. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV
A. Stanoviská
1.) V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Obce Novoť za rok
2018 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

B. Metodika
1.) Metodická podpora - tvorba základných dokumentov obce a interných smerníc.

III. OSTATNÁ ČINNOSŤ HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NOVOŤ
1.) Účasť na odbornom vzdelávaní so zameraním na výkon kontrolnej činnosti a činnosť vyplývajúca
s členstva v ZHK.
2.) Účasť na rokovaniach orgánov obce.
V Novoti, 07.01.2019

Ing. Mária Kozáková
hlavná kontrolórka obce Novoť v. r.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce Novoť dňa:
08.01.2019.

