Vnútorná smernica o finančnej kontrole
obce Zemiansky Vrbovok

Starostka obce Zemiansky Vrbovok v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a doplnení niektorých zákonov, vydáva smernicu k realizácii finančnej
kontroly pre obec Kozí Vrbovok.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Účelom tejto smernice je stanovenie základných pravidiel, cieľov a spôsobov vykonávania
finančnej kontroly, ktorá je súčasťou systému finančného riadenia 1/ a zabezpečenie
dosahovania hospodárnosti 2/, efektívnosti 3/ a účinnosti 4/ pri hospodárení s verejnými aj
vlastnými prostriedkami (ďalej len prostriedkami) obce Zemiansky Vrbovok, ako aj včasných
a spoľahlivých informácií o vykonávaných finančných operáciách 5/. (viď. Príloha č. 1)
Článok II.
Finančná kontrola
1. Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa overuje
- splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení
s prostriedkami obce Zemiansky Vrbovok,
- na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií
o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s prostriedkami obce
Zemiansky Vrbovok,
- splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na
odstránenie príčin ich vzniku.
2. Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť
- hospodárny, efektívny a účinný výkon obce Zemiansky Vrbovok,
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov obce,
- dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti účinnosti pri hospodárení s prostriedkami
obce Zemiansky Vrbovok,
- včasné a spoľahlivé informovanie starostu obce o úrovni hospodárenia s verejnými
prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách.
3. Finančná kontrola vykonáva ako predbežná finančná kontrola, priebežná finančná
kontrola a následná finančná kontrola.
1.1. Predbežná finančná kontrola
Predbežná finančná kontrola overuje každú finančnú operáciu.
1. Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade
- so schváleným rozpočtom obce Zemiansky Vrbovok
- so zmluvami uzatvorenými obcou Zemiansky Vrbovok alebo inými rozhodnutiami
o hospodárení s prostriedkami obce Zemiansky Vrbovok
- so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle odst. 1 vykonáva starostka obce.
3. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzuje osoba podpisom v rámci pečiatky na
doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou s uvedením konkrétneho
stručného textu, čo bolo predmetom overenia.
4. Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez overenia predbežnou
finančnou kontrolou.
1.2. Priebežná finančná kontrola
Priebežnou finančnou kontrolou sa overujú finančné operácie obce Zemiansky Vrbovok
1. Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje
- úplnosť a preukázateľnosť účtovných alebo iných dokladov súvisiacich
s kontrolovanou finančnou operáciou,
- súhrn skutočností – dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti,
- vykonanie predbežnej finančnej kontroly.
2. Priebežnú kontrolu vykonáva hospodár obce, s ktorého činnosťou kontrolovaná finančná
operácia súvisí.
3. Po vykonaní priebežnej kontroly sú osoby podľa odseku 2 povinné oznámiť zistené
nedostatky starostovi.
1.3. Následná finančná kontrola
1. Následnou finančnou kontrolou sa overuje
- objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecnými záväznými
právnymi predpismi a vnútornými aktmi nariadenia so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s prostriedkami obce
Zemiansky Vrbovok
- vykonanie predbežnej finančnej kontroly
- dodržanie postupov pri výkone priebežnej kontroly
- dodržanie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou
a odstránenie príčin ich vzniku.
2. Následnú finančnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór obce.
Článok III.
Spoločné ustanovenie
1. Smernica nadobúda platnosť dňa 1. 1. 2009

Mária Petrovičová
starostka obce

Príloha č. 1 k Smernici o finančnej kontrole

1. Finančným riadením sa rozumie súbor postupov pri zodpovednom a prehľadnom
plánovaní, rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole verejných a vlastných
prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné vyúčtovanie.
2. Hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie výdavkov na vykonanie činnosti alebo
obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.
3. Efektívnosťou sa rozumie
k disponibilným prostriedkom.
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výsledkov
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vzťahu

4. Účinnosťou sa rozumie vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti vzhľadom na
použité prostriedky.
5. Finančnou operáciou sa rozumie príjem alebo použitie verejných prostriedkov
v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
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