Mesto Krompachy
Mestský úrad Krompachy, Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy
Hlavný kontrolór mesta

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
na 1. polrok 2022
V súlade s ustanoveniami § 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:

Plánované kontroly:
1. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach MsÚ Krompachy.
2. Kontrola vykonania inventarizácie v RO – ZŠ s MŠ, SNP 47, Krompachy.
3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
súvisiacich so zmenami rozpočtu a vykonávaním rozpočtových opatrení v podmienkach
MsÚ Krompachy.
4. Kontrola čerpania výdavkov na opatrovateľskú službu, dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov, VZN a interných predpisov v súvislosti s výkonom opatrovateľskej
služby v podmienkach MsÚ Krompachy.
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vo
vybraných RO – zariadenia školského stravovania.

Ostatné kontroly:
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ak
vec neznesie odklad.
2. Kontroly vykonávané na základe požiadaviek primátorky mesta, ak vec neznesie odklad.
3. Kontroly vykonávané 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 v z.n.p.:








Vypracovanie správy z kontrolnej činnosti za rok 2021.
Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Krompachy za rok 2021.
Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.
Vypracovanie správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo predkladané 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, RVC a inými organizáciami,
individuálne štúdium.

V zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. hlavný kontrolór je
povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada mestské zastupiteľstvo alebo primátorka, ak vec neznesie
odklad. Tieto kontroly budú uprednostnené a na základe ich rozsahu, kontroly zo schváleného plánu
kontrolnej činnosti budú presunuté do ďalšieho obdobia.

V Krompachoch, dňa 29.11.2021
Vypracovala: Ing. Marta Legátová, hlavná kontrolórka

V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. bol tento návrh
plánu kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v meste obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli
a uverejnený na webovom sídle mesta Krompachy) dňa 30.11.2021.

