
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Priekopa
na 1. polrok 2014

• Zmluvy
• Faktúry
• Objednávky

• výzvy na predloženie
ponúk
(Verejné obstarávanie)

• Nariadenia VZN
• Uznesenia OZ
• Zápisnice OZ

Plán bude doplňovaný o nové úlohy, ktoré vyplynú zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Plán nezahŕňa písomné stanoviská hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2013
a hodnotiacej správy.
Taktiež nezahŕňa písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
a rozpočtovému opatreniu.

Agáta Mižáková,
hlavná kontrolórka 1.

Ilúr~
V Priekope dňa 7. 2. 2014
zverejnené na úradnej tabuli dňa 7.2.2014

Dôvuuuvá správa
Zákon č. 3691 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá v § 18 f ods.
l písm. bl, povinnosť hlavnému kontrolórovi raz za šesť mesiacov predložiť obecnému
zastupiteľstvu na prerokovanie návrh plánu kontrolnej činnosti. Tento návrh musí byť
.•.........;"';~Al •.,,;'Io 1 .c;: rl__': _ .•..0,...1 ;CJt,~,.... _ .•..o .•.."lr"..:rl"'"..· .• :...."." ..•., ,.....ko"_"~ 1"'7 ••.•• ("1+. .• _; .• 01'("1+.•,0 ,.,.,713.•.•0;...,0..., ..•." "_An h_~
U.ll.1.J.llJ..1UJ..I.J.V .1.-' U1.ll t'J.'-'UJvUV PJ.,,",J.VAVVu.J..LU.U. v VU""'''''''.!.!.V.!..!.!. L.UJl.u.P.l\,vJ..,:)l.V,"" L.V'-'J.""'J.l.J.,"-,,1.1Y "-'PV.:>VVV.1.J...1

V obci obvyklým.



.•••T' 1 1 , 1 ~ 1 • V· ~. 1 1 • 1 ~ l' 1 1 ",",. 1l''lavrn plan u KOnlr01Il~Jcmnosu ruavn~J KomrOlOrKYooce rneKopa
na II. polrok 2014

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pn
hospodárení a nakladaní s majetkom obce.

2. Kontrola bežných a kapitálových príjmov, výdavkov a finančných
operácií obce

Plán bude doplňovaný o nové úlohy, ktoré vyplynú zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Plán nezahŕňa písomné stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

Agáta Mižáková, 1
hlavná kontrolórka !ztv- ~
V Priekope dňa 7.2.2014
zverejnené na úradnej tabuli dňa 7.2.2014

Dôvodová správa
Zákon Č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá v § 18 f ods.
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zastupiteľstvu na prerokovanie návrh plánu kontrolnej činnosti. Tento návrh musí byť
minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom
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