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Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Sulín
na I. polrok 2014.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Sulín v I. polroku 2014 bude vykonávaná v zmysle
zákonov č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.
Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia
základnými pravidlami následnej finančnej kontroly (§ 13 až 25 zákona o finančnej kontrole).
Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov.

I. Kontrolná činnosť
p.č.
Plánované kontroly
Kontrolované obdobie
2013
1
Kontrola podaných a vybavených sťažností a petícii od
občanov v roku 2013, v súlade so zákonom č. 9 / 2010 Z.z.
o vybavovaní podaných sťažností .
2013
2
Následná finančná kontrola Obce Sulín - ročná účtovná
závierka za rok 2013: inventarizácie majetku, hlavnej knihy,
ročných účtovných výkazov a výsledkov hospodárenia.
3
Kontrola postupov pri výbere daní a poplatkov za rok 2013 a
2013
riešenia nedoplatkov.
4
Kontrola dodržiavania zákona 122/2013 Z.z. o ochrane
2013, 2014
osobných údajov.
5
Kontrola vybraných pokladničných dokladov, vedenia
2014
pokladne, inventarizácia pokladne.
6
Kontrola čerpania rozpočtu obce k 30.06.2014.
2014
p.č.
Ostatné kontroly
1.
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
2.
Kontroly vykonávané v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo na základe
podnetov poslancov, resp. na základe podnetov občanov.
3.
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
II. Ostatná činnosť
1
Spracovanie správ o kontrolnej činnosti.
2
Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie.
3
Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci so štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.
4
Spracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu obce.
5
Súčinnosť pri príprave a tvorbe smerníc, koncepčných a metodických materiálov.
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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sulín je v zmysle ustanovenia §12 ods.2 zákona
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov poverením
na vykonanie následnej finančnej kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli - webstránke
obce dňa 22.11.2013, predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva a schválený uznesením
číslo ............ na riadnom zasadnutí dňa 13.12.2013.
V Sulíne, 21.11.2013

Mgr. Jozef Jendrichovský
hlavný kontrolór
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