Hlavný kontrolór
Mesto Krompachy

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
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 na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2018.
V uvedenom období kontrolná činnosť bude zameraná najmä na:




Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácií
v roku 2017 – vybraté subjekty; Mestský úrad Krompachy;
Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenie s finančnými prostriedkami v CVČ so
zameraním najmä na výdavky na krúžkovú činnosť. Povinná osoba CVČ Prima Krompachy.
Kontrola vykonania inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2017 v RO zriadených mestom.
Povinná osoba: ZŠ Zemanská Krompachy; ZUŠ Krompachy; MŠ Hlavná Krompachy.

Kontroly budú vykonané v súlade s § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení. Kontrolou bude sledované dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
a vnútorných predpisov povinnej osoby (kontrolovaného subjektu), týkajúcich sa predmetu kontroly,
so zameraním na dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní
s majetkom mesta a majetkovými právami mesta.
Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra:





Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019, s výhľadom na
roky 2020, 2021.
Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo.
Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti.

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra:



Účasť na zasadaniach mestského zastupiteľstva, na zasadaniach Združenie hlavných
kontrolórov Slovenskej republiky.
V rámci vzdelávania a zvyšovania odbornej kvalifikácie – účasť na odborných seminároch,
školeniach, konferenciách, organizovaných ZHK SR a inými organizáciami 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.
Spracovala: Ing. Mária Tomašová, hlavný kontrolór
V Krompachoch 5.6.2018
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