Hlavný kontrolór obce Lukáčovce
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Lukáčovce na 1. polrok 2018
V súlade s ustanovením § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, predkladám Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Lukáčovce na 1. polrok 2018.

Kontrolná činnosť:

I.

Výkon finančnej kontroly v zmysle § 18 d zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1. Kontrola účtovných a pokladničných dokladov v ZŠ s MŠ Lukáčovce,
2. Kontrola mzdovej a personálnej agendy pracovníkov obecného úradu
Lukáčovce,
3. Kontrola vykonania inventarizácie obecného majetku ku dňu 31.12.2017,

II.

Ostatné kontroly v zmysle § 18 f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Kontroly vykonané na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva

Lukáčovce.
III. Vypracovanie stanovísk a ďalšia činnosť § 18 f zákona SNR č. 369/1990 Zb.
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce
Lukáčovce za rok 2017,
2. Vypracovanie ročnej správy o vykonaných kontrolách za rok 2017 na
Obecnom úrade Lukáčovce,
3. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018,
5. Prehlbovanie kvalifikácie, účasť na kurzoch a odborných seminároch,
6. Spolupráca s inými štátnymi a samosprávnymi kontrolnými orgánmi.
Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej
problematicky a závažnosti kontrolných zistení pri výkone kontroly, ako aj od čiastkového
úväzku hodín určených na výkon kontroly v obci.
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Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré 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.

Návrh na uznesenie OZ:
„OZ v Lukáčovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018.
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, §
18f), ods. 1, písm. b): „Hlavný kontrolór predkladá OZ raz za šesť mesiacov návrh Plánu
kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v OZ zverejnený
spôsobom v obci obvyklým“.

Lukáčovce dňa 12.12. 2017
...........................................
Ing. Iveta Bendová
hlavný kontrolór obce Lukáčovce

Vyvesené dňa:24.11.2017
Zvesené dňa:10.12.2017
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