
kontrolór Obce Koprivnica

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 36911990 Zb. o obecnom

zriadeni v znení zmien a doplnkov

predkladám

Obecnému zastupiteťstvu obce Koprivnica

Kontrolná činnosť bude vykonávaná vzmysle zákona ě.36911990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov apríslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na

príslušné predmety kontrolnej činnosti.

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2019 bude realizovanáv kontrolovanom

subjekte obce Koprivnica, tj. na Spoločnej úradovni v Bardejove.

A) Kontrolná činnost' v súlade s ustanovením § 18d ods. I zékona é.36911990 Zb.

o obecnom ztiaďeniv zneníneskorších zmíena doplŇov.

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní

s nehnutel'ným majetkom obce, kontrola čerpania rozpoětu zapredchádzqúce obdobie.

2. Kontrola finančných ýdavkov a finančných operácii obce za I. polrok 2019 na Úseku

tovarov a služieb

3. Kontrola plnenia VZN o ďani znehnuteťnosti aostatných dani apoplatkov za I. Polrok
2019.

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteťstvaza polrok

5. Kontrola spósobu vymáhania pohťadávok dane z nehnuteťnosti za rok 2018

6. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov zal' polrok 2019

7. Kontrola príjmov obce so zalleranim na miestne dane a poplatky

8. Kontrola nájomných zmltlv a ich dodržiavanie ak ich obec má.

9. Kontrola čerpania dotácii poskytnutýchzrozpočtu obce

10. Kontrola vybavovania sťažnosti a podnetov
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B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f od. 1 písm. h) zákona č.36911990 Zb. vykonávať
ak o ne požiadaOZ.

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za polrok 2019.

2. Spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 -202I

3. Spracovanie stanovisko k návrhu záverečného účtu zarok20l8

4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok2019

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky

- účasť na rokovaniach orgánov obce

- stanoviska k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce.

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa
V2. 72, 2 a.7ť

Spracoval: Elena Gregová, HK


