Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
MESTA ILAVA
na II. 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 II. polrok 2011:
1. Kontrola zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, materských škôl, CVČ
a ZUŠ v Ilave a ich súladu s uplatnením zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmenje a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
T: 31.07.2011
2. Kontrola hodnoty cenných papierov na účte 063 – realizovateľné cenné papiere a podiely
a ich porovnanie s hodnotou cenných papierov uvedenou na výpisoch z účtov majiteľa
cenných papierov. Preverenie skutočnosti, či Mestom Ilava bola vytvorená opravná položka,
zabezpečujúca súlad medzi oboma hodnotami a to v plnom súlade so zákonom č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
T: 31.07.2011
3. Kontrola opodstatnenosti jednotlivých ustanovení Dohody o poskytovaní transferov
z rozpočtu mesta v ich väzbe na ustanovenia VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu mesta.
T: 31.08.2011
4. Kontrola zákonnosti znenia organizačnej smernice „Zásady finančnej kontroly mesta Ilava“
vo vzťahu ku stanoveniu funkčnej zodpovednosti zamestnancov mesta zodpovedných za
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.
T:31.08.2011
5. Kontrola aktuálnosti VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, vo vzťahu k správnosti vyrubovaniu platových výmerov,
kontrola vedenia účtovných dokladov súvisiacich s nákupom, skladovaním, vydávania
a rozmiestňovania nádob pre KO a DSO.
T:30.9.2011
6. Kontrola pokladne a pokladničných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
T: 30.9.2011, 31.12.2011 a priebežne
7. Kontrola zákonnosti hospodárenia v CVČ Ilava za hospodársky rok 2010
T: 31.10.2011
8. Kontrola zákonných a organizačných náležitosti súvisiacich s prípravou odborného stanoviska
k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 pred jeho schválením v MZ.
T:30.11.2010
9. Kontrola plnenia uznesení z jednotlivých zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ilave
T: priebežne
10. Kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
T: priebežne
11. 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 8. 5. 2011

Ing. Jozef T I C H Ý
hlavný kontrolór mesta

