Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta
Mestský úrad tel: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email:kontrolor@hnusta.org

NÁVRH PLÁNU
KONTROLNEJ ČINNOST I HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA HNÚŠŤA NA
1. POLROK 2020
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Hnúšti „Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa na 1. polrok 2020“, ktorý musí byť najneskôr 15 dní
pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým.
Hlavná kontrolórka pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015 Z.z.
o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
I. Výkon kontrol
Hlavná kontrolórka vykoná v 1. polroku 2020 nasledovné kontroly:
1. Kontrola osobných spisov v rozpočtovej organizácií Základná škola J. F. Rimavského Hnúšťa
2. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov mesta Hnúšťa k 31.05.2020
3. Kontrolu prijatých uznesení MsZ za II. polrok 2019
4. Kontrola vyraďovania majetku MsÚ Hnúšťa v roku 2019
5. V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné
zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.
II. Stanoviská a iná činnosť
1. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
2. Stanovisko k Záverečnému účtu mesta Hnúšťa za rok 2019
3. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
4. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti
5. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce
6. Príprava na výkon kontroly, ktorá spočíva v naštudovaní všeobecne záväzných právnych predpisov, interných
predpisov a ďalších dokumentov týkajúcich sa predmetu kontroly
7. Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p. a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v z.n.p.
Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností, ako zo
strany oprávnenej osoby, tak i zo strany povinných osôb.
V Hnúšti, dňa 12.11.2019

Ing. Anna Baričová
hlavná kontrolórka mesta

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020 bol zverejnený dňa 12.11.2019 (vyvesením na úradnej
tabuli a uverejnený na www stránke mesta).
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