Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
MESTA ILAVA
na 1. polrok 2012
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
2012, pozostávajúci z nasledovných kontrolných aktivít:
1. Kontrola dodržania zákonnosti koncoročných rozpočtových opatrení roku 2011, delegovaných
MsZ v Ilave na primátora mesta Ilava uznesením z posledného tohtoročného zasadnutia,
predovšetkým vo vzťahu k dodržaniu výšky odsúhlaseného limitu.
T: január 2012
2. Následná finančná kontrola v zmysle § 9 a 10 Zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonávaní predbežnej a priebežnej
finančnej kontroly na finančných operáciách predstavujúcich príjem alebo použitie verejných
prostriedkov mesta, či už hotovostne alebo bezhotovostne v roku 2011 (príjmové a výdavkové
pokladničné doklady, dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní prác, doklady zúčtovania
dotácii, ...).
T: február 2012
3. Kontrola zistenia skutočného stavu majetku Mesta Ilava vyplývajúceho z realizácie
inventarizačného Príkazu primátora č. 1/2011 a efektívnosti premietnutia inventúrnych zistení
a rozdielov do súpisov majetku mesta k dátumu 30.11.2011.
T: marec 2012
4. Kontrola dodržovania VZN č.5/2007 o miestnych daniach vo vzťahu k možnosti odhalenia
neplatičov a skrytých rezerv, ktoré plnenie spomínaného VZN ponúka.
T: máj 2012
5. Kontrola opodstatnenosti záverečného účtu mesta a vypracovanie stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011
T: apríl 2012
6. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev konaných v 1. polroku 2012
T: priebežne
7. Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti HK z 2. polroka 2011
T: január 2012
8. Vypracovanie návrhu plánu kontrolných činností na 2. polrok 2012
T: jún 2012
9. Kontrola zákonných a organizačných náležitosti súvisiacich s prípravou odborného stanoviska k
návrhu rozpočtu mesta na rok 2012.
T: január 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

V Ilave, dňa 25.11. 2011

Ing. Jozef T I C H Ý
hlavný kontrolór mesta

