Mesto Svit
Hlavný kontrolór

Hviezdoslavová 268/32, 059 21 SVIT

Slovenská republika
tel..: +421/52/7875 111, fax :+421/52/77 561 40

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Svit na II. polrok 2017
V súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite, a v z. n. p. hlavný kontrolór Mesta Svit zverejňuje spôsobom obvyklým v Meste Svit
„Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017“.
1. Výkon pravidelnej následnej kontroly
1.1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Svit v roku 2017.
2. Výkon následnej finančnej kontroly a kontrola dodržiavania zákonných postupov
2.2. Finančná kontrola poskytovania jednorazovej finančnej výpomoci podľa zákona
č. 599/2003 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi v z. n. p. za rok 2016
2.3. Kontrola čerpania nadčasových hodín na MsÚ Svit v I. polroku 2017
2.4. Kontrola hospodárenia s majetkom mesta - Centrum voľného času v I. polroku
2017
2.5. Kontrola inventarizácie pokladníc rozpočtových, príspevkových organizácií
Mesta Svit a v pokladnici MsÚ v zmysle zákona č.NR SR č. 431/2002 Z. z.
2.6. Kontrola hospodárenia s majetkom mesta, čerpaním finančných prostriedkov
MsP Svit v I. polroku 2017.
3. Ostatné kontroly :
3.1.Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Svit.
3.2.Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov o ktorých sa kontrolór
dozvedel pri výkone svojej činnosti.
4. Stanoviská a iná činnosť :
4.1. Správa o vykonaných kontrolách v pôsobnosti Mesta Svit.
4.2. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petície Mesta Svit.
4.3. Vedenie centrálnej evidencie o opatreniach s oznamovaním protispoločenskej
činnosti.
4.4. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN
Mesta Svit.
4.5. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce č.311/2001 Z. z.
V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané
poradie jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od
kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstvá zistených nedostatkov a z toho
vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú
okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Schválený dňa : 22.06.2017

Jozef Mezovský
hlavný kontrolór mesta

