Plán hlavných úloh a kontrolných akcií
hlavného kontrolóra Obce Kokava nad Rimavicou na I. polrok 2019
Kontrolná činnosť:
1. Kontrola plnenia uznesení OR a OZ z rokovaní I. polroku 2019
2. Následná kontrola procesu a výsledkov inventarizácie majetku Obce Kokava nad
Rimavicou k 31.12.2018
3. Kontrola vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov - dotácií poskytnutých
z rozpočtu Obce Kokava nad Rimavicou v zmysle VZN č. 1/2007 v roku 2018
4. Kontrola správnosti zaradenia zamestnancov do platových tried a stupňov v zmysle
novely zákona č. 553/2003 Z.z.
5. Následná finančná kontrola hospodárenia v ZŠ s MŠ na ul. Štúrovej 70, Kokava nad
Rimavicou za rok 2018.
6. Následná kontrola plnenia podmienok nájomných zmlúv uzavretých obcou, platieb
nájomného, evidencie a vymáhania pohľadávok za rok 2018 – so zameraním na bytové
hospodárstvo.
7. Následná kontrola hospodárenia, platenia nájomného, záväzkov a evidencie a vymáhania
pohľadávok v oddiele Zdravotné stredisko v Kokave nad Rimavicou za rok 2018
8. Kontrola správnosti a úplnosti príjmov zo správnych poplatkov pri porovnaní evidencie
správnych poplatkov s účtovníctvom podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov vo väzbe na rozpočet obce
(matričný úrad, stavebný úrad)
9. Kontrola bankových a hotovostných prevodov na účtoch obce a ZŠ s MŠ.
10. Kontrola pokladničných hotovostí a tržieb na OÚ, MKS, MĽK, KD a OPS
11. Kontrola plnenia opatrení z následných kontrol vykonaných v II. polroku 2018
a I. polroku 2019
Ďalšie
1.
2.
3.

úlohy HK:
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
Stanovisko k záverečnému účtu Obce Kokave nad Rimavicou za rok 2018
Stanovisko k plneniu rozpočtu za I. štvrťrok 2019 a za I. polrok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad Rimavicou týmto poveruje hlavného kontrolóra obce
vykonaním schválených kontrol v príslušnom období.

Anna BERACKOVÁ
hlavný kontrolór obce
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