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Návrh na uznesenie
Mestské zastupite stvo vo Svidníku v súlade so zákonom . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a) schva uje
plán kontrolnej innosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2014,
b) poveruje
hlavného kontrolóra mesta vykona kontroly pod a schváleného plánu.
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Dôvodová správa
Na základe ustanovenia § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá MsZ tento návrh plánu
kontrolnej innosti.
Tento plán kontrolnej innosti môže by doplnený o kontroly vykonané na základe
uznesení MsZ vo Svidníku a o kontroly vykonané z vlastného podnetu resp. podnetu ob anov
mesta na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej
innosti.
V priebehu 2. polroku 2014 medzi inými innos ami hlavného kontrolóra bude
vedenie centrálnej evidencie s ažností v podmienkach samosprávy mesta Svidník a kontrola
dodržiavania zákona . 9/2010 Z. z. o s ažnostiach v znení neskorších predpisov pri ich
vybavovaní.
alšou innos ou bude vypracovanie stanoviska k návrhu programového
rozpo tu mesta na rok 2015 a roky 2016-2017.
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Plán
kontrolnej innosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 2. polrok 2014

P.
.

Zameranie
kontroly

1.

Kontrola plnenia uznesení
MsZ

2.
3.
4.

Kontrola pokladni ných
operácií za I. polrok 2014
Kontrola dodržiavania
vybraných smerníc primátora
mesta
Kontrola hospodárenia
príspevkovej organizácie

5.

Kontrola erpania finan ných
prostriedkov ur ených na
opravu, údržbu a investície do
tepelného hospodárstva

6.

Kontrola stavu vybavovania
petícií prijatých na MsÚ
v roku 2014

7.

Kontrola hospodárenia
vybranej rozpo tovej
organizácie

Kontrolovaný
subjekt

Mestský úrad

Termín
vykonania
kontroly

Požadovaná
spoluú as

pravidelne pred
riadnym
zasadnutím MsZ

-

Mestský úrad

júl 2014

-

Mestský úrad

august
2014

-

Technické služby
Mesta Svidník

september
2014

SLUŽBYT, s.r.o.
Svidník

október
2014

Mestský úrad

november
2014

MŠ

november
2014

Mestský úrad
odbor
finan ný ...,
odbor
výstavby...
Mestský úrad
odbor
finan ný,..
výstavby...

Mestský úrad
odbor
školstva...,
odbor
finan ný...
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