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 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipovník
na 2. polrok roku 2017



Výkon pravidelnej následnej kontroly

	Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za prvý polrok roku 2017 – august 2017
      ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  správa sa predkladá na pravidelné rokovanie obecného zastupiteľstva )


	Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite  v znení neskorších predpisov - priebežne



Výkon následnej finančnej kontroly

Kontrola príjmovej časti rozpočtu obce v prvom polroku roku 2017 – august 2017.

	Kontrola výdavkovej časti rozpočtu obce v prvom polroku roku 2017– august 2017.


Spracovanie „ Vyhodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdajov obce Lipovník za          I. polrok roku 2017„ – august 2017
      
	Kontrola vykonávania inventarizácie  peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni obce  

v zmysle § 29, ods. 3, zákona č.  431/2002 Z. z. o účtovníctve za rok 2016 a za prvý 
polrok roku 2017 – august  2017

6.  Kontrola účtovných a súvisiacich dokladov za prvý polrok roku 2017 – banka, pokladňa, 
     platba faktúr, zmluvy, výberové konania atď. – august 2017

7. Kontrola výberu daní a poplatkov, evidencie pohľadávok a záväzkov v roku 2016
    a v prvom polroku roku 2017 – august 2017

8. Prijímanie, evidovanie a kontrola vybavovania sťažností a petícií občanov obce Lipovník  
    v roku 2016 a v prvom polroku roku 2017 – september 2017

9. Kontrola príjmovej časti rozpočtu obce v  II. štvrťroku roku 2017 – september 2017.

10. Kontrola výdavkovej časti rozpočtu obce v II. štvrťroku roku 2017 – september 2017

11. Kontrola spracovania miezd zamestnancov OÚ Lipovník za prvý polrok roku 2017– 
      september 2017

12. Kontrola vyúčtovaných cestovných príkazov za prvý polrok roku 2017–  október 2017

13. Kontrola hospodárenia s majetkom obce a jeho evidencie – november 2017


14. Kontrola plnenia (čerpania) rozpočtu za rok 2017 na jednotlivých rozpočtových       
     položkách, rozpočtové krytie RP  – december 2017.



Ostatné úlohy:

	Predkladať  správy  o výsledkoch ukončených kontrol pravidelne na OZ.


	Mimoriadne kontroly na základe požiadavky OZ Lipovník.


	Zvyšovať svoju  odbornosť  v oblasti kontroly účasťou  na odborných seminároch a školeniach organizovaných  Združením hlavných kontrolórov SR  a  organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami. 


	Zúčastňovať sa podľa potrieb zasadnutí komisií OZ obce Lipovník.

 
5.	Vypracovanie a predloženie stanovísk k zmenám programového rozpočtu obce.










Lipovník, dňa 10.5. 2017



Spracoval:	Ing. Adrián KUNÍK
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