Hlavný kontrolór
Mesto Krompachy

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
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 I. polrok 2019.
Kontrolnou činnosťou, v zmysle zákona o obecnom zriadení v zn.n.p., sa rozumie kontrola zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších
úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podliehajú Mestský úrad Krompachy, rozpočtové a príspevkové organizácie
zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, iné osoby, ktoré nakladajú
s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta ponechaný na užívanie a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie
alebo návratné či nenávratné finančné výpomoci a to v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
V uvedenom období kontrolná činnosť bude zameraná najmä na:
 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri inventarizácii majetku a záväzkov
mesta, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. Povinná osoba Mestský úrad Krompachy.
 Kontrola čerpania finančných prostriedkov z mimorozpočtových fondov – fond rozvoja
bývania, rezervný fond, sociálny fond. Povinná osoba Mestský úrad Krompachy.
 Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Krompachy.
 Kontrola platieb nájomného a dodržiavanie podmienok nájomných zmlúv za byty vo
vlastníctve mesta za rok 2018. Povinná osoba Mestský úrad Krompachy.
Kontrolou bude sledované dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných
predpisov povinnej osoby, týkajúcich sa kontroly, so zameraním na dodržanie hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s majetkom mesta a nakladaní s finančnými
prostriedkami mesta.
Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra:
 Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019, s výhľadom na roky 2020,
2021, pokiaľ daný návrh rozpočtu nebude predložený na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu v Krompachoch do konca roka 2018.
 Vypracovanie správy z kontrolnej činnosti za rok 2018.
 Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Krompachy za rok 2018.
 Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
 Predkladanie správy o výsledku kontroly po jej ukončení priamo na zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Krompachoch.
 V súlade so zákonom o obecnom zriadení § 18f ods. 1) písm. i) v platnom znení plní úlohy vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
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Ostatná činnosť hlavného kontrolóra:
 Účasť na zasadaniach mestského zastupiteľstva, na zasadaniach Združenia hlavných
kontrolórov Slovenskej republiky.
 V rámci vzdelávania a zvyšovania odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly – účasť na
odborných seminároch, školeniach, konferenciách, organizovanými ZHK SR a organizovanými
inými vzdelávacími inštitúciami, 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.
Kontrolná činnosť je vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v zn. n. p. a riadi sa jednotlivými ustanoveniami :
- zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zn. n. p., ktorý upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu.
Spracovala: Ing. Mária Tomašová, hlavný kontrolór
V Krompachoch 22.11.2018
Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Krompachy: 26.11.2018
Dátum zverejnenia na webovom sídle mesta Krompachy: 26.11.2018
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