S t a š o v á Mária, kontrolórka Obce Skalité

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov p r e d k l a d á m
Obecnému zastupiteľstvu Obce Skalité
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SKALITÉ NA 2 . POLROK 2017
KONTROLOVANÉ SUBJEKTY:
Obec - Obecný úrad v Skalitom, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Obcou Skalité
A/ Kontrolná činnosť:
Por.
Predmet kontroly
Kontrolované
č.
obdobie
1.
Kontrola plnenia uznesení
1.polrok 2017
2.
Kontrola jestvujúcich nájomných zmlúv na nebytové priestory a príjmov
1.polrok 2017
vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov v Obci Skalité
3.
Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni Obce Skalité a RO a PO
Náhodný výber
v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, kontrola pokladničných dokladov
4.
5.
6.
7.

8.
98.

Sledovanie stavu a vývoja dlhu počas rozpočtového roka podľa § 17 zákona
o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. v znení neskorších zmien
Kontrola čerpania rozpočtu Obce Skalité a jej RO
Vývoj stavu pohľadávok Obce Skalité

Druhy polrok 2017

Kontrola dodržiavania VZN č.1/2014 a novelizácie tohto VZN č. 1/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách v predchádzajúcom období
Kontrola príspevku Obce Skalité Prevádzkáreň na hlavnú činnosť- čerpanie
poskytnutých transférov Obec Skalité Prevádzkáreň, dodržanie pravidla 50 %
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 v znení neskorších zmien

1.polrok 2017

K 31. 12. 2017
K 31 .12. 2017

K 31.12.2017

B/ Ostatné úlohy:
Zvyšovanie kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach.
Aktívna účasť na zasadnutiach OR, OZ
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu 2018
Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018
Metodická podpora pri príprave interných noriem obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 bol zverejnený od 3.5.2017 v súlade so zákonom
č. 369/1990 Z .z. § 18f odst. 1 písm. b/.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vypracovala: Stašová, kontrolórka Obce Skalité
V Skalitom 2.5.2017

