Plán hlavných úloh a kontrolných akcií
hlavného kontrolóra Obce Kokava nad Rimavicou na I. polrok 2013

I. ŠTVRŤROK:
Vykonávanie kontroly vykonávania predbežnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z.
Kontrola plnenia uznesení OR a OZ
Kontrola výsledkov inventarizácie majetku Obce Kokava nad Rimavicou k 31.12.2012
Kontrola hospodárenia na stredisku Bytového hospodárstva Obecného podniku služieb
v Kokave nad Rimavicou.
5. Kontrola pokladničných hotovostí a tržieb na OÚ, MKS, MĽK, KD a OPS
6. Kontrola mesačných tržieb v prevádzke CBA Slovakia, s.r.o., a správnosti platenia výšky
nájomného v zmysle nájomnej zmluvy.
7. Priebežná kontrola Žiadosti o platbu na úhradu platieb na projekte „ Rekonštrukcia
autobusových zastávok v Kokave nad Rimavicou“.
8. Stanovisko k záverečnému účtu Obce Kokave nad Rimavicou za rok 2012
9. Spolupráca s finančnou komisiou a likvidačnou komisiou pri oceňovaní nadbytočného
majetku obce a pri zabezpečení likvidácie vyradeného majetku obce.
10. Kontrola plnenia podmienok nájomných zmlúv.
11. Kontrola dodržiavania zákona o zákaze fajčenia na miestach a priestoroch, ktoré určuje
zákon v súčinnosti s Komisiou ŽP, výstavby a ÚP
12. Riešenie sťažností
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II. ŠTVRŤROK:
Vykonávanie kontroly vykonávania predbežnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z.
Kontrola plnenia uznesení OR a OZ
Stanovisko k plneniu rozpočtu Obce, OPS, ZŠ s MŠ za I. štvrťrok 2013
Kontrola pokladničných hotovostí na OÚ, MKS, MĽK, KD a OPS
Kontrola efektívnosti čerpania príspevku na Obecnom podniku služieb v Kokave nad
Rimavicou v spolupráci s finančnou komisiou.
6. Kontrola správnosti evidovania a inkasovania vstupného na kultúrnych podujatiach MKS
a v kine ÚSVIT v Kokave nad Rimavicou
7. Kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania dotácie v MŠ a školských
zariadeniach poskytovanej obcou na originálne kompetencie.
8. Kontrolná akcia v spolupráci s Komisiou podnikateľskou a orgánmi polície na
dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým.
9. Kontrola dodržiavania zákona o zákaze fajčenia na miestach a priestoroch, ktoré určuje
zákon v súčinnosti s Komisiou ŽP, výstavby a ÚP
10. Riešenie sťažností
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Anna BERACKOVÁ
hlavný kontrolór obce

Zverejnené na úradnej tabuli: od 28. novembra 2012 - do 13. decembra 2012.
Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 13. decembra 2012, uzn. č. 6/2012 -B/21.

