
V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1, písmeno b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov 

                                                        p r e d k l a d á m

 

                                          Obecnému zastupiteľstvu obce Terany

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2015.                                                      
                              

           

1. Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu Obce Terany na rok 2015

/stanovisko bude predložené na rokovanie OZ pri prerokovaní návrhu rozpočtu

Obce Terany na rok 2015/

2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Obce Terany za rok 2014

3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Terany

4. Kontrola hospodárenia, zákonnosti, účinnosti a efektívnosti pri čerpaní z rozpočtu obce za rok 2015

5.  Kontrola účtovných dokladov a pokladničných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov Obecného
úradu Terany zameraná na formálnu a vecnú správnosť

/dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. 

v zmysle § 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien 

a doplnkov/

6. Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Terany k 31.12.2014 v
zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov

7. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení  Obce Terany a interných predpisov v zmysle § 18 d
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

8. Kontrola – inventarizácia pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení
neskorších zmien a doplnkov a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami

a/ pokladnica Obecného úradu Terany

b/ Materská škola Terany

c/ Telovýchovná jednota Družstevník Terany

d/ Dobrovoľný požiarny zbor Terany

e/ Klub dôchodcov Terany

f/ ECAV Terany

g/ Rímskokatolícka cirkev Terany

9. Kontrola vybavovanie sťažností v zmysle zákona NR SR č. 152/198 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení prijatých
Obcou Terany

10. Kontrola výberu výšky správnych poplatkov v zmysle VZN Obce Terany

11. Účasť na zasadnutiach OZ a poradách poslancov OZ Obce Terany

 

Tento návrh kontrolnej činnosti môže byť v priebehu I. polroka 2015 zmenený, okrem uvedenej kontrolnej činnosti
môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada Obecné zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu činnosti, vykonané na
základe vlastného rozhodnutia hlavného kontrolóra obce, predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov,
respektíve iných podnetov k výkonu kontroly.

 

V Teranoch dňa 10.12.2014                                                    

Marta Sýkorová, hl. kontrolór obce Terany


