
Hlavný kontrolór  
Mesto Krompachy 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 

 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta vyplýva z § 18 – § 18g zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. V zmysle ustanovenia § 18f ods.1)  písm. b) uvedeného 
zákona predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. 

 V uvedenom období kontrolná činnosť bude zameraná najmä na: 

 Následná finančná kontrola: dodržiavanie záväzkových vzťahov a všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných predpisov pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta so 
zameraním na všetky platné nájomné zmluvy uzatvorené mestom Krompachy a prenajímanie 
nehnuteľného majetku mesta nájomcami ďalším subjektom – presun kontroly z I. polroka 
2015. 

 Následná finančná kontrola: platby za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu mestu Krompachy; systém, spôsob a účinnosť vymáhania pohľadávok za tento 
miestny poplatok.  

 Následná finančná kontrola: platby za daň z nehnuteľnosti, stav a vymáhanie pohľadávok za 
túto miestnu daň. 

 

Kontrolou bude sledované dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 

predpisov mesta, týkajúcich sa predmetu kontroly; hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť 

a účelnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta.  

 Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra: 

 Vypracovanie správy z kontrolnej činnosti za I. polrok 2015.  
 Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2016, s výhľadom na 

roky 2017, 2018. 
 Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. 

 
Ostatná činnosť hlavného kontrolóra: 
 

 Účasť na zasadaniach Združenie hlavných kontrolórov Slovenskej republiky, na poradách 
primátorky mesta, účasť na zasadaniach mestského zastupiteľstva.   

 V rámci vzdelávania a zvyšovania odbornej kvalifikácie – účasť na odborných seminároch, 
školeniach, konferenciách, individuálne štúdium. 

 Operatívne do plánu kontrol môžu byť zaradené požiadavky poslancov Mestského 

zastupiteľstva Krompachy na vykonanie kontroly. Tieto kontroly budú uprednostnené a na 

základe ich rozsahu kontroly zo schváleného plánu kontrolnej činnosti budú presunuté do 

ďalšieho obdobia. 
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