VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE MALÁ MAČA
č. 11/2004
Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači na základe ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača o finančnom riadení a finančnej
kontrole
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením č. 117/OZ-2004 zo dňa 2.8.2004
I.
Úvodné ustanovenie
V súlade so zákonom NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite (ďalej len zákon o finančnej kontrole)
v znení neskorších predpisov upravuje obec základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly. Cieľom finančnej kontroly je zabezpečenie a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti hospodárenia s vlastnými ako aj
s verejnými prostriedkami. V zmysle zákona o finančnej kontrole sa v obci vykonáva :
1) predbežná finančná kontrola,
2) priebežná finančná kontrola,
3) následná finančná kontrola
II.
Výkon finančnej kontroly.
1.

2.

3.

Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa overuje:
a) splnenie podmienok na poskytovanie verejných prostriedkov,
b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
d) na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonaných finančných operáciách a o
hospodárení s verejnými prostriedkami,
e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť:
a) hospodárny, efektívny a účinný výkon samosprávnej pôsobnosti obce a prenesený výkon štátnej správy na obec,
b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov, zákon 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a.i.) pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
d) včasné a spoľahlivé informovanie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva o vykonaných finančných
operáciách a úrovne hospodárenia s verejnými prostriedkami.
Starosta obce je zodpovedný za:
a) zabezpečenie vylúčenia zásahov smerujúcich k ovplyvneniu zamestnanca vykonávajúceho finančnú kontrolu,
b) vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie systému finančného riadenia,
c) prijatie opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,
d) určenie zamestnanca zodpovedného za zistené nedostatky a uplatnenie opatrení voči nemu v zmysle Zákonníka
práce.
III.
Predbežná finančná kontrola.

Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje, či pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom obce,
so zmluvami uzatvorenými s obcou alebo uzneseniami obecného zastupiteľstva o hospodárení s verejnými prostriedkami a
so zásadami o hospodárení s majetkom obce. Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva starosta obce resp. ním poverený
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zamestnanec. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly sa potvrdzuje podpisom v pečiatke na doklade (vzor pečiatky tvorí
prílohu VZN). Vo finančných operáciách nemožno pokračovať bez overenia predbežnou finančnou kontrolou.
IV.
Priebežná finančná kontrola

Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje:
a) úplnosť a preukázateľnosť účtovných alebo iných dokladov súvisiacich s kontrolovanou finančnou operáciou
b) súhrn skutočností zistených predbežnou finančnou kontrolou.
Priebežnú finančnú kontrolu vykonáva zamestnanec obce poverený starostom. Vykonanie priebežnej finančnej kontroly
potvrdzuje zamestnanec podpisom v pečiatke na doklade. Po vykonaní priebežnej finančnej kontroly je zamestnanec povinný informovať starostu o zistených nedostatkoch písomne.
V.
Následná finančná kontrola
Následnou finančnou kontrolou sa overuje:
a) objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s platnými zákonmi a zásadami hospodárenia v oblasti hospodárneho využívania verejných prostriedkov,
b) vykonanie predbežnej finančnej kontroly,
c) dodržanie postupu pri výkone priebežnej finančnej kontrole
d) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenia príčin ich vzniku.
Následnú finančnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór obce.
Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa postupuje podľa § 13 až § 22 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

V Malej Mači 31.5.2004
Vypracovala: Z.Kováčová

Ing. František Hontvári
starosta obce
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