Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
MESTA ILAVA
na II. polrok 2013
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Ilave nasledovný plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2013:
1. Kontrola príjmov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy vo vzťahu k ich skutočnému čerpaniu
a vyhodnotenie skutočných nákladov mesta za tento výkon štátnej dotovaných z rozpočtu mesta za
rok 2012.
T: júl 2013
2. Kontrola dodržovania VZN č.1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu, predovšetkým
vo vzťahu k spôsobu určenia jej poskytovania, stanovenia ceny a skutočnej výšky úhrad a vo
vzťahu k samotnému spôsobu skutočného uhrádzania platieb za poskytnutú opatrovateľskú službu
ne území mesta Ilava.
T: august 2013
3. Kontrola dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti prípadne dohôd o brigádnickej práci
študentov uzatváraných v zmysle § 223 – 228 zákona č. 311/2001 Z.z. na MsÚ Ilava.
T: september 2013
4. Kontrola uplatňovania a vyplácania cestovných náhrad zamestnancom Mesta Ilava v súlade s
dodržiavaním a uplatňovaním zákona č. 283/2002 Z.z. v roku 2013.
T: september 2013
5. Kontrola dodržovania VZN č.1/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia z hľadiska
ustanovenia náležitosti nevyhnutných pre vypracovanie oznámenia prevádzkovateľa, výšky
poplatku, spôsobu výpočtu a platenia poplatku, poprípade funkčnosti a opodstatnenosti celého
tohto VZN.
T: október 2013
6. Kontrola trvalého uplatňovania VZN z roku 2002, definujúceho podmienky poskytovania bytov
v bytovom dome, predovšetkým v oblasti platenia nájomného, predlžovania nájomných zmlúv,
prieskumu občianskeho záujmu o takýto druh bytov a vedenia poradovníka na pridelenie bytu
v bytovom dome.
T: október 2013
7. Kontrola všetkých pokladničných dokladov, pokladničných kníh a pokladničnej hotovosti
v pokladniciach Mesta Ilava a TSM Ilava za prvé tri štvrťroky roku 2013.
T: november 2013
8. Kontrola vybavovania občianskych podnetov vyplývajúcich z pravidelných zasadnutí výborov
mestských častí konaných v priebehu roku 2013 prostredníctvom ich pretransformovania do úloh
vedenia Mesta Ilava a zabezpečenie spätnej informačnej väzby.
T: november 2013
9. Kontrola zákonnosti a opodstatnenosti návrhu viacročného programového rozpočtu Mesta Ilava na
roky na roky 2014 - 2016 v zmysle §18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s vypracovaním záverečného odborného stanoviska k tomuto návrhu.
T: december 2013

V Ilave, dňa 7. 6. 2013

Ing. Jozef T I C H Ý
hlavný kontrolór mesta

