Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nová Bošáca za rok 2017
Kontrolný proces je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy Obce Nová
Bošáca a jej hospodárenia s verejnými prostriedkami. Spoľahlivé a efektívne fungovanie
kontrolného systému v obci môže plniť jej základný cieľ; včas odhaľovať odchýlky od
platných noriem, prijímať účinné opatrenia a tým chrániť hospodárnosť, účelovosť,
efektívnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť využívania verejných prostriedkov. Kontrolná
činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná v súlade so zákonom č. 479/2010 Z. z.
o obecnom zriadení (úplne znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov) a v súlade so zákonom č. 375/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontroly boli realizované
podľa ustanovení zákona 375/2015 Zb. o finančnej kontrole vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. V náväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah
a zameranie kontrolnej činnosti – zistenie stavu a dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov a ustanovení ostatných zákonov. V súlade so schváleným plánom
kontrolnej činnosti pre obdobie II. polroka 2017 boli počas hodnoteného obdobia vykonané
nasledovné finančné kontroly, činnosti a zisťovania.
1. Kontrola použitia účelových prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce Nová Bošáca
formou dotácií
2. ZŠ a MŠ v Nová Bošáca kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom
obce Nová Bošáca
Ďalšie činnosti:
Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017 a prvý polrok 2018
Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu obce Nová Bošáca na rok 2018
Príprava, spracovanie dokumentácie a účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
Kontrola evidencie účtovania došlých faktúr. Kontrola účtovných súvsťažností. Kontrola
vedenia pokladne.
Zúčastnila som sa pravidelného školenia hlavných kontrolórov, snemu a rokovania
metropolitnej sekcie ZHK.
Ostatná činnosť: Na požiadanie zamestnancov obce som poskytovala pomoc pri riešení
konkrétnych úloh a problémov, pomoc pri zostavovaní rozpočtu, záverečného účtu obce a pri
príprave a zostavovaní všeobecne záväzných nariadení a vnútorných smerníc.
Výsledky kontrol boli prerokované so zamestnancami obecného úradu a so starostom obce
a boli prijaté opatrenia, aby sa predchádzalo vzniku nedostatkov.
V Novej Bošáci 31.1.2018

Jarmila Konečníková
hlavná kontrolórka

