
    Plán práce kontrolnej činnosti  

                    hlavnej kontrolórky Obce Nové Sady na 1. polrok 2018 

 

        V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. 

v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z .z. 

o finančnej kontrole, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona  č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov uvedených zákonov. 

- Vypracovanie správy o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017         

- Kontrola príjmov  a výdavkov, hospodárenia s majetkom obce 

a rozpočtových organizácií za II. polrok  2017 : 

- Obec Nové Sady 

- Múzeum Nové Sady 

- Základná škola s materskou školou Nové Sady 

- Kontrola inventarizácie majetku obce a rozpočtových organizácií 

k 31.12.2017 

- Kontrola poskytovania  a použitia dotácií z rozpočtu obce na 

verejnoprospešné účely pre jednotlivé organizácie poskytnuté v roku 

2017 

- Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti 

- Kontrola spotreby benzínu – osobné auto 

- Vypracovať odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nové Sady 

za rok 2017 

- Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe 

k informáciám 

- Vypracovanie plánu práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 

- Kontrola ostatných  dokladov podľa aktuálnej  situácie. 

V Nových Sadoch  6.11.2017 

                                  Elena Pavlovičová  

                Hlavná kontrolórka obce Nové Sady 



    Plán práce kontrolnej činnosti  

                    hlavnej kontrolórky Obce Nové Sady na 2. polrok 2017 

 

        V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. 

v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z .z. 

o finančnej kontrole, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona  č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov uvedených zákonov.        

- Kontrola príjmov  a výdavkov, hospodárenia s majetkom obce 

a rozpočtových organizácií za 1. polrok  2017 : 

- Obec Nové Sady 

- Múzeum Nové Sady 

- Základná škola s materskou školou Nové Sady 

- Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti 

- Kontrola spotreby benzínu – osobné auto 

- Vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nové Sady na 

rok 2018 

- Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe 

k informáciám 

- Kontrola dodatkov k nájomným zmluvám obecné nájomné byty 

- Vypracovanie plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 

- Kontrola ostatných  dokladov podľa aktuálnej  situácie. 

V Nových Sadoch , 20.5.2017 

                            Elena Pavlovičová  

                   Hlavná kontrolórka obce 

  Nové Sady 

 


