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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 2. polrok 2016,
b) poveruje
hlavného kontrolóra mesta vykonať kontroly podľa schváleného plánu.
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Dôvodová správa
Na základe ustanovenia § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá MsZ tento návrh plánu
kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov a v súlade so Smernicou primátora č.7/2015 o finančnom riadení a finančnej
kontrole v samospráve mesta Svidník.
Tento plán kontrolnej činnosti môže byť doplnený o kontroly vykonané na základe
uznesení MsZ vo Svidníku a o kontroly vykonané z podnetov občanov, podnetov zo sťažností
a petícií alebo vlastných poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej
činnosti.
V priebehu 2. polroku 2016 medzi inými činnosťami hlavného kontrolóra bude aj
vedenie centrálnej evidencie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Svidník a kontroly
vybavovania sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov a kontroly vybavovania petícií - zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
o petičnom práve kontroly, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení mesta a zákona č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti. Ďalšou činnosťou bude vypracovanie stanoviska
k návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2015.

Dokument bol vyvesený na úradnej tabuli a na elektronickej tabuli webovej stránky Mesta
Svidník od 06.06.2016 do 28.06.2016.
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PLÁN
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 2. polrok 2016

P.
č.

Zameranie
kontroly

1.

Kontrola plnenia uznesení
MsZ

2.

Kontrola plnenia príjmovej
časti rozpočtu
- daňové príjmy -

Kontrola rozpočtového
hospodárenia mesta pri
čerpaní finančných
prostriedkov v hotovosti so
zameraním na dodržiavanie
3.
Zásad rozpočtového
hospodárenia mesta.
Inventarizácia pokladne podľa
zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve.

4.

Kontrola plnenia VZN Mesta
Svidník č. 5/2012 o
poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Svidník

Kontrola odmeňovania
zamestnancov Mesta Svidník
v zmysle zákona č.553/2003
Z.z. o odmeňovaní niektorých
5.
zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
6.

Kontrola hospodárenia
rozpočtovej organizácií ZŠ Karpatská

Kontrola plnenia opatrení
prijatých na základe výsledkov
7.
následných finančných kontrol
vykonaných v roku 2016.

Kontrolovaný
subjekt

Termín
vykonania
kontroly

Požadovaná
spoluúčasť

Mestský úrad

pravidelne pred
riadnym
zasadnutím MsZ

-

Mestský úrad

júl
2016

Mestský úrad
OFaSM

Mestský úrad

august
2016

Mestský úrad
OFaSM

Mestský úrad,

september
2016

Mestský úrad
OFaSM

Mestský úrad,
príspevková a
rozpočtové
organizácie

október
2016

ZŠ Karpatská

november
2016

Mestský úrad
OFaSM
OŠKŠaM

Mestský úrad,
príspevková a
rozpočtové
organizácie

december
2016

Mestský úrad
príspev. org.,
rozpočt.org.

Mestský úrad
OFaSM
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