S t a š o v á Mária, kontrolórka Obce Skalité
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 369/90 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 1 . 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
2. polrok 2016
2.
Kontrola výberu miestnych daní podľa zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych
K 30.6.2017
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a VZN č.1/2014 a jeho novelizácie č. 1/2015
3.
Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti v pokladniach a kontrola účtovných
Náhodný výber
dokladov pokladní OÚ, RO a PO
4.

Kontrola príspevku Obce Skalité na hlavnú činnosť- čerpanie poskytnutých
transférov Obec Skalité Prevádzkáreň, dodržanie pravidla 50 % v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách 523/2004 § 21 odst. 2 v znení neskorších zmien

K 30.6.2017

5.

Sledovanie stavu a vývoja dlhu počas rozpočtového roka podľa § 17 zákona
o rozpočtových pravidlách 583/2004 v znení neskorších zmien
preveriť splácanie úverov poskytnutých zo ŠFRB z nájomného plateného
nájomcami
Kontrola inventarizácie, náležitosti inventúrneho súpisu § 29 a inventarizačného
zápisu §30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zmien - CVČ
Analýza príjmov, výdavkov a kontrola rozpočtových opatrení Obce Skalité, RO,
PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kontrola odvodu finančných prostriedkov vyberaných na jednotlivých úsekoch
do hlavnej pokladne OÚ

K 30.6.2017

9.

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v
predchádzajúcom období

K 31.5.2017

10

Zaradenie kontrol na základe požiadaviek OZ

6.
7.
8.

Rok 2016
K 30.6.2017
2.polrok 2016

Ostatné úlohy:
Zvyšovanie kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
Aktívna účasť na zasadnutiach OR, OZ
Vypracovanie stanoviska záverečnému účtu za rok 2016
Vypracovanie návrhu „Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017“
Metodická podpora pri príprave interných právnych noriem obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli a web. stránke
Obce Skalité od 8. 2. 2017 v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. § 18 f odst. 1 písm. b.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vypracovala: Stašová, kontrolórka Obce Skalité
V Skalitom 1.2.2017

OB E C SKAL I T É

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skalitom

Názov materiálu:

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

Predkladateľ:

Stašová Mária, kontrolór Obce Skalité

Návrh na
uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Skalitom prerokovalo návrh plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2017
S c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 podľa
priloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti
OZ poveruje kontrolórku obce vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej
činnosti.

