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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 1. polrok 2017,
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.
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 1. polroku 2017 medzi inými činnosťami hlavného kontrolóra bude aj
vedenie centrálnej evidencie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Svidník a kontrola
dodržiavania zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov pri ich
vybavovaní 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 2016.

Dokument bol vyvesený na úradnej tabuli a na elektronickej tabuli webovej stránky Mesta
Svidník od 2.12.2016
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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017:
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Pravidelné, tematické kontroly
1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v
predchádzajúcom období.
2. Kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a
majetkom mesta v firme SLUŽBYT, s.r.o. v zastúpení mesta.
3. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v oblasti odmeňovania
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
4. Kontrola vybavovania sťažností v podmienkach mestskej samosprávy
5. Kontrola vybavovania petícií v podmienkach mestskej samosprávy
6. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
7. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
noriem mesta pri vyraďovaní a likvidácii majetku mesta v podmienkach územnej samosprávy
8. Kontrola Dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru v Meste Svidník za roky 2015
a 2016.
b) Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolór
dozvedel pri výkone svojej činnosti
3. Kontroly vykonané na podnet občanov mesta.
B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Svidník za rok 2016
2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a
evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Svidník.

Ing. Ivan SAGAN
hlavný kontrolór mesta
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