
Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra

                                    Časový plán kontrol na II. polrok 2013              
           Príloha č.1

Mesiac Predmet kontroly Miesto kontroly

    1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK Úrad PSK, ÚHK PSK
    2. Kontrola hospodárenia, dodržiavania  zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia Kultúrne zariadenia
       účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladania s majetkom  PSK v pôsobnosti PSK
       a ostatných vybraných zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona 4 zariadenia

Júl        č. 502/2001 Z.z. v platnom znení 

    3. Príprava a spracovanie správy o kontrolnej činnosti ÚHK za I. polrok 2013 a jej predloženie ÚHK PSK

       na prejednanie Zastupiteľstvu PSK.

    4. Kontrola priebežného vybavovania  došlých sťažností a petícií (podľa vecnej príslušnosti) na 

        jednotlivých odboroch úradu PSK. Úrad  PSK

    1. Kontrola hospodárenia, dodržiavania  zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia Subjekty v zriadˇovate ľskej
       účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladania s majetkom  PSK pôsbnosti PSK
       a ostatných vybraných zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona DSS
       č. 502/2001 Z.z. v platnom znení 4 subjekty

August     2. Kontrola opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou  zariadenie
        kontrolou do roku 2012 a odstránení príčin ich vzniku v pôsobnosti PSK

    3. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK Úrad PSK 

ÚHK PSK
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Mesiac Predmet kontroly Miesto kontroly

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

    2. Tematická kontrola hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, školské zariadenia

        v súlade so  zákonom na základe zmluvy s PSK nešt.subjekt a n.o.,

September
   3. Kontrola opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou  rozp. a prísp. org.

        kontrolou do roku 2012 a odstránení príčin ich vzniku. v zriaď. pôsob. PSK

    4. Príprava a spracovanie správy o vybavovaní sťažností a petícíí v PSK za I.polrok 2013 ÚHK PSK

    1. Kontrola hospodárenia, dodržiavania  zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia Školské zariadenia
       účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladania s majetkom  PSK Gymnázia
       a ostatných vybraných zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona v pôsobnosti PSK

Október        č. 502/2001 Z.z. v platnom znení 

    2. Kontrola opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou  rozp. a prísp. org.

        kontrolou do roku 2012 a odstránení príčin ich vzniku. v zriaď. pôsob. PSK
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Mesiac Predmet kontroly Miesto kontroly

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

    2.  Tematická kontrola hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, Sociálne
         v súlade so zákonom o sociálnych službach na základe zákona č.448/2008 Z. z. zariadenia

nešt.subjekty a N.O.

    3.  Kontrola hospodárenia , dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva Právnicke osoby
November         v súlade so zákonom o účtovníctve, nakladanie  s majetkom PSK a ostatných vybraných s účasťou PSK

        zákonov - následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v platnom znení.

    4.  Kontrola opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou  rozp. a prísp. org.

        kontrolou do roku 2012 a odstránení príčin ich vzniku. v zriaď. pôsob. PSK

    1.  Kontrola hospodárenia , dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva školské zariadenia

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

December     2. Tematická kontrola zameraná na hospodarenie a nakladanie s majetkom  PSK v súlade so

        spracovanými " Zásadami" (evidencia vlastného a prenajatého majetku ,inventarizácia, prevody,  zariadenia s majetkovou

        vyraďovanie majetku atď.). účasťou PSK

   3. Spracovanie plánu kontról na I. polrok 2014 ÚHK PSK

  
Určovaním výkonu kontroly v konkrektných subjektoch podľa schváleného počtu, štruktúry a zmenu subjektov podľa potrieb riadenia

a požiadaviek Zastupiteľstva  sa splnomocňuje hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja.
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