
Mesto Krompachy 
Mestský úrad Krompachy, Námestie Slobody 1, 053 42  Krompachy 

Hlavný kontrolór mesta 

 
 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 

na 2. polrok 2021 
 

V súlade s § 18 f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch  návrh plánu kontrolnej činnosti  

na  obdobie 2. polrok 2021. 
 

Plánované kontroly: 

1. Kontrola vedenia pokladnice a obehu pokladničných operácií vo vybraných 

rozpočtových organizáciách zriadených mestom Krompachy – CVČ, ZUŠ. 

2. Kontrola dodržiavania postupov pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 

Krompachy.  

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly č. 1/2020, ktorou bola 

kontrola dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia pri správe, vyrubovaní a vymáhaní 

daní – daň za psa. 

4. Kontrola plnenia vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva Krompachy prijatých 

v roku 2020. 

5. Kontrola vybavovania sťažností a petícií podaných na Mestský úrad Krompachy. 

 

Ostatné kontroly: 
 Kontroly uložené na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Krompachy alebo 

primátorkou mesta v súlade s § 18f ods. písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Tieto kontroly budú uprednostnené a na základe ich 

rozsahu, kontroly zo schváleného plánu kontrolnej činnosti budú presunuté do ďalšieho 

obdobia. 

 Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti. 

 

Plnenie stálych úloh podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2022, s 

výhľadom na roky 2023 – 2024.       

 Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.  

 Vypracovanie správy o výsledkoch kontrol predkladaných na zasadnutia MsZ. 

 Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti. 

 Účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, na zasadnutiach 

Združenia 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. 

 

V Krompachoch, dňa 4.6.2021 

 

 

  Ing. Marta Legátová 

hlavná kontrolórka mesta Krompachy 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. je tento návrh plánu 

kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v meste obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli a uverejnený na 

webovom sídle mesta Krompachy) dňa 7.6.2021. 


