Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky
na I. polrok 2018

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou predkladám návrh plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2018:
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2018 bude vykonávaná v kontrolovaných
subjektoch, konkrétne:
1. v rozpočtových organizáciách zriadených mestom Nováky
2. na Mestskom úrade Nováky
3. v objektoch v majetku mesta Nováky.

A.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

• Kontroly nariadené hlavnému kontrolórovi mestským zastupiteľstvom
(Uznesením č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011)
1. Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa
jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. Každý program bude
rozložený do jednotlivých prvkov. Predložiť do 20. pracovného dňa príslušného mesiaca
písomnú informáciu z účtovného systému mesta o výsledku kontroly za predošlý mesiac. Správy
budú sprístupnené poslancom mesta, a to elektronickou formou na emailové adresy.

• Následné kontroly
1. Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2017, ktoré fyzické a právnické osoby
predložili na základe ustanovení VZN č. 5 /2015;
2. Kontrola na základe postúpenia podnetu na vykonanie kontroly od Úradu pre verejné
obstarávanie – maľovanie Základnej školy v roku 2015;
3. Kontrola používania motorových vozidiel zaradených v majetku mesta Nováky a kontrola
vedenia evidencie v zmysle Smernice mesta Nováky č. 3/2016 a dodatkov;
4. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Novákoch;
5. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór
dozvedel pri výkone svojej činnosti.

B.

OSTATNÉ ÚLOHY A ČINNOSŤ HK

1. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Nováky za rok 2017;
2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva (podľa § 18d, ods. 1 zákona 369/1990 Zb);
3. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018;
4. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a inými vzdelávacími inštitúciami.

V Novákoch 1. decembra 2017

Ing. Pavol Peško
hlavný kontrolór mesta Nováky

