Plán hlavných úloh a kontrolných akcií
hlavného kontrolóra Obce Kokava nad Rimavicou na II. polrok 2012

III. ŠTVRŤROK:
1. Vykonávanie kontroly vykonávania predbežnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z.
2. Priebežná kontrola plnenia uznesení OR a OZ
3. Kontrola mesačných tržieb v prevádzke CBA Slovakia, s.r.o., a správnosti platenia výšky
nájomného v zmysle nájomnej zmluvy.
4. Kontrola pokladničných hotovostí a tržieb na OÚ, MKS, MĽK, KD a OPS
5. Kontrola pripravenosti ZŠ s MŠ na začatie školského roku v spolupráci s Komisiou
školstva
6. Kontrola odmeňovania zamestnancov príspevkovej organizácie OPS
7. Kontrola efektívnosti čerpania príspevku na Obecnom podniku služieb v Kokave nad
Rimavicou v spolupráci s finančnou komisiou.
8. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v školstve na úseku originálnych
kompetencií /MŠ, ŠKD, ŠJ/.
9. Správa o plnení uznesení prijatých OZ a OR v I. polroku 2012
10. Riešenie sťažností

IV. ŠTVRŤROK:
1. Vykonávanie kontroly vykonávania predbežnej kontroly a priebežnej kontroly podľa
zákona č. 502/2001 Z.z.
2. Priebežná kontrola plnenia uznesení OR a OZ
3. Kontrola správnosti vyberania a evidovania správnych poplatkov na matričnom úrade.
4. Kontrola pokladničných hotovostí a tržieb na OÚ, MKS, MĽK, KD a OPS
5. Kontrolná akcia s komisiou podnikateľskou na dodržiavanie otváracej doby obchodných
reštauračných zariadení v obci a zariadení služieb.
6. Kontrola hospodárenia (výnosov a nákladov) na prevádzke „Zdravotné stredisko“.
7. Kontrola správnosti evidovania a inkasovania vstupného na kultúrnych podujatiach MKS
a v kine ÚSVIT v Kokave nad Rimavicou
8. Kontrola plnenie podmienok nájomných zmlúv a platenia nájomného, vrátane platieb za
služby podľa platných nájomných zmlúv za obec
9. Stanovisko k návrhu úpravy rozpočtu Obce Kokava nad Rimavicou na rok 2012
10. Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Kokava nad Rimavicou na rok 2013
11. Riešenie sťažností

Anna BERACKOVÁ
hlavný kontrolór obce
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