MESTO

SLÁDKOVIČOVO

Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na l. polrok 2017

ustanovením
§ 18 f ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zri ení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Mestskému
zastupiteľstvu v ládkovičove Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Hlavný
č. 357/2015 Z. z
Pri výkone kon
preukázané ko
zamestnancov k
uskutočnených
s majetkom me
samosprávnych

ntrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
olnej činnosti pôsobí hlavný kontrolór najmä preventívne a zabezpečuje
rolné zistenia pre prípadnú sankčnú zodpovednost'
zodpovedných
trolovaného subjektu. Skúma efektívnost', opodstatnenost' a včasnost'
stupov pri hospodárení s finančnými prostriedkami mesta a nakladaní
a a zist'uje súlad s príslušnými právnymi predpismi pri napÍňaní
cií mesta.

l. Práv a úprava, ktorá určuje pravidlá pre výkon kontrolnej činnosti
a) všeobecne záv
zákon č. 3
zákon č. 35
a doplnení
zákon č. 13
zákon č.
neskorších
b) všeobecné záv
c) interné predpi
II. Kont
a) mestský úrad,
b) rozpočtové a p
c) právnické osob
s majetkom me
dotýkajúcom s
d) osoby, ktorým

zné právne predpisy
/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
iektorých zákonov,
/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
2/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
edpisov,
zné nariadenia mesta
y mesta.

v znení

Inej činnosti podl'a § 18d zákona o obecnom zriadení podlieha

spevkové organizácie zriadené mestom,
.
,v ktorých má mesto majetkovú účast' a iné osoby, ktoré nakladajú
a, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu
ohto majetku,
oli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné

výpomoci,
č.583/2004
niektorých
a o zmene

či enávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu (napríklad zákon
Z . o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
z' onov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a plnení niektorých zákonov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami).

III. Priority hlavnej kontrolórky v prvom polroku 2017
1. Preverit' hos dárnosť, efektívnost' a účelnost' použitia verejných prostriedkov a správno st'
účtovných o rácií s dôrazom na vykonávanie finančnej kontroly.
2. Preveriť do žiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a oplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach
mesta a org izácií založených alebo zriadených mestom.
3. Preverit' do žiavanie zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších
zmien a do

ov.
IV. Plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2017

pri výkone
zmeny zákon

om pre zostavenie plánu kontrolnej činnosti sú infonnácie a poznatky získané
ntrolnej činnosti, podnety orgánov štátnej správy, samosprávy a občanov,
a i. Plán kontrolnej činnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
T

e s § 18f písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších p dpisov predkladám na plánované obdobie návrh nasledovných kontrolných
činností:
ROLNÁ ČINNOSŤ

1-

Kontrola hospodárenia školy
Základná škola Sándora Pethófiho s MŠ VVJM Sládkovičovo
preverit' účelnost' použitia finančných prostriedkov v rozpočte
školy schválených mestským zastupiteľstvom

Zameranie
Kontrolova
Cieľ kontro
Termín:
Kontrolova

é obdobie:

2.
ontroly:

Cieľ kont
Termín:
Kontrolov né obdobie:

3.
Zameran'

kontroly:

Kontrolo

ný subjekt:

apríl-jún 2017
roky 2014, 2015, 2016
Kontrola zákonnosti pri hospodárení a použití finančných
prostriedkov vynaložených z rozpočtu mesta
Hahota, Dióhéj, Recitačný súbor, Diócska - bábkové divadlo,
Diószeg (Ágacska) - tanečný folklórny súbor
preverit' a zistit' zákonnost' použitia finančných prostriedkov
vyčlenených z rozpočtu mesta
február - máj 2017
roky 2014, 2015, 2016
Kontrola vybavovania st'ažností a petícií v zmysle zákona č.
9/2010 Z. z. o st'ažnostiach a zákona č, 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Mestský úrad Sládkovičovo

preverit' správnost', včasnost' a úplnost' vybavovania
Ciel' kontroly:
Termín:
Kontrolované

dobie:

4.

st'ažností

a petícií
január - február 2017
rok 2016

Zameranie ko

Kontrola dodržiavania VZN č. 57/2007 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových

Kontrolované

miestach
Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo
Technické služby Sládkovičovo, J. Dalloša 1189,

ubjekty:

Ciel' kontroly
Termín:
Kontrolovan obdobie:
5.
Zameranie k ntroly:
Kontrolovan

subjekty:

Ciel' kontrol
Termín:
Kontrolova

obdobie:

6.
Zameranie
Kontrolova

ntroly:
é subjekty:

Ciel' kontr
Termín:
Kontrolov

é obdobie:

7.
Zamerani
Kontrolov
Ciel' kont

ontroly:
Ý subjekt:
ly:

Termín:
Kontrolov né obdobie:

925 21 Sládkovičovo
preverit' dodržiavanie VZN
marec - máj 2017
Roky 2014, 2015, 2016

Kontrola príjmov z odvodov z hazardných hier vrátane
kontroly udel'ovania licencií na výherné automaty
Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo
preverit' a zistit' plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta
aprí1- jún 2017
rok 2014,2015,2016

Kontrola pokladničnej hotovosti
Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo
preverit' a zistiť dodržiavanie povinností a limitu pokladničnej
hotovosti
apríl-jún 2017
cieleným výberom

Kontrola plnenia uznesení
Mestský úrad Sládkovičovo
preverit' včasnost' a úplnost' plnenia uznesení mestského
zastupiteľ stva
priebežne
uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí mestského
zastupiteľ stva

8.
Ostatné k ntroly
a)

troly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove.

b)

troly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
trolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

B.) PRÍPR
Hlavná

VA A TVORBA KONCEPČNÝCH

MATERIÁLOV

bntrolórka plní d'alšie úlohy vyplývajúce z §18f zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zria ení v znení neskorších predpisov a to:
l. Vypraco anie správy na rokovanie Mestského
hlavnéh

zastupiteľstva

o kontrolnej činnosti

kontrolóra za rok 2016.

2. Vypraco anie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Sládkovičovo
za rok b16 pred jeho schválením Mestským zastupiteľstvom v Sládkovičove.
3. Pravidei

é

informovanie Mestského zastupiteľstva o výsledkoch vykonaných kontrol

v priebe u L polroka 2017.
4. Vypracc vanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na rok l polrok 2017.

PhDr. Terézia Pethôová
hlavná kontrolórka

Návrh Plá u kontrolnej činnosti na l. polrok 2017 predložený mestskému zastupiteľstvu
a zvereJne ~ pred jeho prerokovaním v súlade s § l Sf ods. 1 písm b):
Zverejnen
Zvesený z
Zverejnen
Schválen/
Císlo uzn

na úradnej tabuli dňa:
~radnej tabule dňa:
na web sídle mesta Sládkovičovo dňa:
na rokovaní MZ v Sládkovičove dňa:
~enia, ktorým bol Plán kontrolnej činnosti schválený:

21. ll. 2016
00.00.2016
21. ll. 2016
00.00.2016
00/MZ-2016

