Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
MESTA ILAVA
na 1. polrok 2013
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Ilave plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013,
pozostávajúci z nasledovných kontrolných aktivít:
1. Kontrola dodržania zákonnosti koncoročných rozpočtových opatrení roku 2012, delegovaných
MsZ v Ilave na primátora mesta Ilava uznesením z posledného tohtoročného zasadnutia,
predovšetkým vo vzťahu k dodržaniu výšky odsúhlaseného limitu.
T: január 2013
2. Kontrola vyhodnotenia tradičného Bartolomejského jarmoku 2012 z pohľadu preverenia pôvodne
schválených a skutočne čerpaných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na roku 2012, jeho
následné zúčtovania.
T: február 2013
3. Kontrola zákonnosti všetkých vykonávaných činnosti súvisiacich s vyhotovením záverečného účtu
mesta za rok 2012 , vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta
za rok 2012
T: marec 2013
4. Kontrola dodržiavania zásad čerpania dotácií z rozpočtu mesta v roku 2012, ich účelového využitia
v zmysle príslušného VZN a následného zúčtovania.
T: apríl 2013
5. Kontrola stavu vymáhania pohľadávok mesta k 31.03.2013.
T: apríl 2013
6. Kontrola dotácii poskytovaných školám a školským zariadeniam z rozpočtu mesta 2013 vo vzťahu
k Dodatku č. 5 k Všeobecne záväzného nariadeniu č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava.
T: máj 2013
7. Kontrola súčasného stavu a mechanizmu objednávania, nákupu, evidencie a výdaja zberných nádob
pre komunálny a drobný stavebný odpad – či už v rámci pracovných kompetencii príspevkovej
organizácie TSM alebo samotného Mesta Ilava.
T: jún 2013
8. Prípadné ďalšie, operatívne kontroly vykonávané či už na základe vlastných indícií alebo
okamžitých okolitých podnetov predložených v priebehu aktuálneho polroka, poprípade kontroly
uložené poslancami MsZ v Ilave prostredníctvom jednotlivých uznesení z jeho zasadnutí.
T: priebežne 2013
9. Celý ďalší rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta stanovený zákonmi č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
T: priebežne 2012
10. Kontrola vybavovania občianskych podnetov vyplývajúcich z pravidelných zasadnutí výborov
mestských častí prostredníctvom ich pretransformovania do úloh vedenia Mesta Ilava a
zabezpečenie spätnej informačnej väzby.
T: priebežne 2012

V Ilave, dňa 26.11. 2012

Ing. Jozef T I C H Ý
hlavný kontrolór mesta

