
Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra

Časový plán kontrol na I. polrok 2012  
Príloha č. 1

Mesiac Predmet kontroly Miesto kontroly

   1.Kontrola hospodárenia , dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva SOŠ
     v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladanie  s majetkom PSK a ostatných výbraných v pôsobnosti PSK

Január      zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v platnom znení. 2 x
   2.Spracovanie správy o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2011. ÚHK  PSK

                 3. Kontrola plnenia  uznesení Zastupiteľstva PSK. Úrad PSK, ÚHK

   1. Kontrola hospodárenia , dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva Neverejný poskytovatelia
     v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladanie  s majetkom PSK a ostatných výbraných sociálnych služieb

Február      zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v platnom znení. a DSS v pôsobnosti PSK
   2. Spracovanie stanoviska HK PSK k zaverečnému účtu PSK za rok 2011 ÚHK PSK
   1. Kontrola stavu a úrovne evidovania a vybavovaniasťažností a petícií na Úrade PSK. Úrad PSK
   2. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti užívania a správovania majetku PSK v organizáciach Organizácie v pôsobnosti

Marec       v  zriadˇovateľskej pôsobnosti PSK za roky 2008 - 2011. PSK
   3. Kontrola hospodárenia , dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva Stredné odborné školy

     v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladanie  s majetkom PSK a ostatných výbraných v pôsobnosti PSK
     zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v platnom znení. 3 x

 1. Kontrola hospodárenia , dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva DSS v pôsobnosti

Apríl      v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladanie  s majetkom PSK a ostatných výbraných Úradu PSK
     zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v platnom znení. 3 x
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Mesiac Predmet kontroly Miesto kontroly

 1. Kontrola hospodárenia , dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva Kultúrne a osvetové

     v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladanie  s majetkom PSK a ostatných výbraných strediska
     zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v platnom znení. v pôsobnosti PSK

 2. Kontrola hospodárenia , dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva Knižnice

Máj      v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladanie  s majetkom PSK a ostatných výbraných hvezdare ň v pôsobnosti
     zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v platnom znení. PSK
 3. Kontrola plnenia  uznesení Zastupiteľstva PSK. Úrad PSK, ÚHK

 4. Spracovanie návrhu Plánu práce ÚHK PSK na II. polrok 2012 ÚHK PSK

 1. Kontrola hospodárenia , dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva Stredné odborné školy

Jún      v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladanie  s majetkom PSK a ostatných výbraných v  pôsobnosti
     zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v platnom znení. PSK 4x

 2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na Subjekty v pôsobnosti

    odstránenie ich vzniku, podľa jednotlivých mesiacov, tak ako im plynú termíny splnenia opatrení. PSK

Určovaním výkonu kontroly v konkrektných subjektoch po dľa schváleného po čtu, štruktúry a zmenu subjektov pod ľa potrieb riadenia

a požiadaviek Zastupite ľstva sa  splnomoc ňuje hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraj a.
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