Obecné zastupiteľstvo obce

Hlavný kontrolór:

Semerovo

Bc. Jarmila Lehocká

Hlavnýkontrolór obce: S e me r o v o

V súlade s ustanovením § 18 f odst. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov:

p r e d kl ad á m

Obecnému zastupiteľstvu obce Semerovo
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE SEMEROVO NA II. POLROK 2016.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a internej smernice o kontrolnej činnosti bude činnosť hlavného
kontrolóra v II. polroku 2016 zameraná na nasledovné činnosti:

Kontrolná činnosť na 2. polrok 2016
Júl : -

kontrola pokladničných dokladov za II. Štvrťrok 2016 v obci
- Kontrola účtovných dokladov bežný účet obce za II. štvrťrok 2016

August: - kontrola príjmov a výdavkov za I.polrok 2016 – výkaz o plnení rozpočtu obce
- Kontrola zverejňovania faktúr a zmlúv obce.
September:- Kontrola došlých faktúr v obci a uzatvorených zmlúv za II. polrok 2016
- Kontrola čerpania sociálneho fondu obec a ZŠ.
Október :- kontrola vyberania daní a poplatkov k 30.9.2016
- kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v obci
November: - kontrola pokladničných dokladov v obci za III. Štvrťrok 2016
pokladničných dokladov v ZŠ Semerovo za III. Štvrťrok 2016

-

kontrola

December: - vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce a ZŠ na
Roky 2017-2019.
- vypracovanie a predloženie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky obce Semerovo
1.
2.
3.

Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva a na požiadanie aj účasť na
zasadnutiach komisií pri OZ.
Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc a všeobecne záväzných
nariadení pre obec a podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva

Zverejnené v obci dňa: 25.06.2016
Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Semerovo dňa:
Spracovala: kontrolórka obce Semerovo: Bc. Jarmila Lehocká

