MESTO SVIT
Hlavný kontrolór
Hviezdoslavova 269/330, 59 21 SVIT
Slovenská republika

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2015
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce
predložil Mestskému zastupiteľstvu vo Svite Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
I. polrok 2015, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v obecnom zastupiteľstve a schválený uznesením č. 158/2014 MsZ vo Svite
dňa 11. decembra 2014 .
Pravidelné následné kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Svit priebežne počas roka 2015.
Následné finančné kontroly:
1. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta za rok
2014.
2. Kontrola zameraná na dodržiavanie prijatých opatrení a aplikácia odporúčaní v zmysle
výsledkov predchádzajúcich kontrol a ich následná aplikácia v nasledujúcom účtovnom
období:
a. kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu Mesta Svit za rok 2013
b. kontrola účtovania a vykazovania záväzkov zmysle § 8 zákona č. 369/1989 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.
c. kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly – objednávky v zmysle zákona
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.
d. kontrola vedenia evidencie zmlúv Mesta Svit,
e. kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona č. 21/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám
f. kontrola finančného vysporiadania rozdielov vzniknutých v nájomných zmluvách
3. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s
majetkom Mesta Svit v správe Technických služieb mesta Svit
4. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o
finančnej kontrole v z.n.p. v podmienkach mestskej samosprávy

Ostatné kontroly:
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva a z vlastného podnetu
na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri
výkone svojej činnosti.
Stanoviská a iné činnosti:
1. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2014.
2. Vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností za rok 2014.
3. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Mesta Svit za rok 2014.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015.
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN.

6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.
V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie
vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od
kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva 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.
Vo Svite 18.11.2014
Predkladá: Ing. Ľudovít Budzák hlavný kontrolór mesta

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2015 bol vyvesený
na pripomienkovanie občanom dňa 18. novembra 2014.

