Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
MESTA ILAVA
na 1. polrok 2011
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, predkladám
Mestskému zastupiteľstvu v Ilave plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011, pozostávajúci z dielčích,
periodicky sa opakujúcich zákonných aktivít, skĺbených do nasledovných, predmetne a problémovo navzájom
prepojených blokov:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vykonávanie kontroly zákonnosti, účinnosti a hospodárnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
Vykonávanie kontroly účtovania, kontroly príjmov a výdavkov v zmysle platných zákonov a interných
predpisov mesta v rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
Vykonávanie finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v znení neskorších predpisov
Vykonávanie štvrťročnej kontroly pokladne a pokladničných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve
Evidovanie občianskych podnetov, sťažností a petícií a ich následné vybavovanie v zmysle § 11 ods. 3
zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zák. č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
85/1990 Zb. o petičnom práve
Vykonávanie kontroly vybavovania odstúpených sťažností, podnetov a petícií v súlade s príslušnými
zákonmi
Vyhotovenie a predloženie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2011 zasadnutiu MZ
Vykonávanie pravidelnej kontroly plnenia uznesení z jednotlivých zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Ilave
Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2010
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2010 pred jeho schválením
v MZ
Kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Kontrola evidencie nájomných zmlúv Mesta Ilava a ich finančného plnenia v roku 2010 v súlade s
dodržiavaním príslušných ustanovení VZN mesta upravujúceho túto problematiku.
Kontrola aktuálnosti vstupných podkladov daňovníkov evidovaných na odborných pracoviskách mesta,
stanovujúcich výpočet a následný výber dane z nehnuteľnosti
Kontrola hospodárenia v ZUŠ Ilava za hospodársky rok 2010

V rámci vyššie špecifikovaných kontrolných činností hlavného kontrolóra bude v prvom polroku 2011
pozornosť kontrolných aktivít zameraná aj na určité špecifické a problémové oblasti, ktoré si vyžiada operatíva
a denno-denný pracovný život. Uvedený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je preto z tohto dôvodu
viac-menej orientačný, definujúci skôr zákonný obsah, než jeho skutočnú šírku a rozsah.

V Ilave, dňa 29. 10. 2010

Ing. Jozef T I C H Ý
hlavný kontrolór mesta

