OBEC DIAKOVCE
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DIAKOVCE NA I. POLROK 2015

V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému
zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015.
A/ PERIODICKÉ KONTROLY :
A.1 Následná finančná kontrola príjmov a výdavkov pokladne a účtovných záznamov na
bankových účtoch obce, kontrola hospodárenia s majetkom a majetkovými právami
obce za IV. štvrťrok 2014
A.2 Následná finančná kontrola príjmov a výdavkov pokladne a účtovných záznamov na
bankových účtoch obce, kontrola hospodárenia s majetkom a majetkovými právami
obce a analýza čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2015
B/ TEMATICKÉ KONTROLY:
B.1 Kontrola stavu úverovej zaťaženosti obce a sledovanie vývoja dlhu obce podľa
ustanovení § 17a ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
B.2 Kontrola postupu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
obce k 31.12.2014 podľa § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.
C/ OSTATNÉ KONTROLY :
C.1 Kontroly vykonávané podľa bodu h) § 18 f. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na základe požiadania obecného zastupiteľstva
C.2 Kontroly vykonávané z vlastného uváženia, poznatkov a podnetov, o ktorých sa
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti
D/ STANOVISKÁ A INÉ ČINNOSTI:
D.1 Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Diakovce za rok 2014
D.2 Stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
D.3 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
D.4 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce
D.5 Vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností za rok 2014
D.6 Metodická spolupráca s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva
D.7 Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov a všeobecne
záväzných nariadení obce
V Diakovciach, dňa 24.11.2014
Predkladá :

Štefan B e n c z e
hlavný kontrolór obce

