MESTO SLÁDKOVIČOVO
Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2015
A.) KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1.
Následná finančná kontrola zameraná na príjmovú časť
Zameranie kontroly:
rozpočtu mesta za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady s dôrazom na vymáhanie pohľadávok
Kontrolovaný subjekt:
Mestský úrad Sládkovičovo
Cieľ kontroly:
preveriť dodržiavanie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta
Sládkovičovo č. 77/2011 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sládkovičovo
Termín:
marec -jún 2015
Kontrolované obdobie:
do 31. 12. 2014
2.

Zameranie kontroly:
Kontrolovaný subjekt:
Cieľ kontroly:
Termín :
Kontrolované obdobie:
3.
Zameranie kontroly:
Kontrolovaný subjekt:
Cieľ kontroly:
Termín:
Kontrolované obdobie:
5.
Zameranie kontroly:
Kontrolovaný subjekt:
Cieľ kontroly:
Termín:
Kontrolované obdobie:

Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle § 29
zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších
zmien a doplnkov
Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.
preveriť a zistiť správnosť inventarizácie pokladničnej hotovosti
v zmysle § 29 zákona NR SR č.431/2002
o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
január - marec 2015
01.01.2014 – 31. 12. 2014
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti využívania
finančných prostriedkov
Poliklinika Sládkovičovo, n.o.
preveriť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť použitia
verejných finančných prostriedkov
január - máj 2015
01. 01. 2014 – 31. 12. 2014
Kontrola plnenia uznesení
Mestský úrad Sládkovičovo
preveriť včasnosť a úplnosť plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva
priebežne
uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí mestského
zastupiteľstva

2
6.
Ostatné kontroly
a) Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove.
b) Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.
B.) PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH MATERIÁLOV
Hlavný kontrolór plní ďalšie úlohy vyplývajúce z §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a predkladá MsZ nasledovné materiály:
1.
Názov materiálu:
Termín:
2.
Názov materiálu:
Termín:

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného
účtu mesta Sládkovičovo za rok 2014
február 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na II. polrok 2015
jún 2015

PhDr. Terézia Pethőová
hlavná kontrolórka

