Návrh
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vrútky
na druhý polrok 2018
Kontrolná činnosť bude vykonávaná v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18 d ods.1 a ods. 2
plnením úloh hlavného kontrolóra daných podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. Pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa pravidiel daných zákonom
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p.

Júl 2018
Kontrola príjmov v položkách 222 003/pokuty,penále a iné sankcie/ a bežné výdavky na
položkách 0310.6 verejný poriadok a bezpečnosť a činnosť Mestskej polície za obdobie 2017.
August 2018
Kontrola príjmov a výdavkov, účtovných dokladov, finančných operácií, stav
mimorozpočtových účtov, záväzkov a pohľadávok, vykonávania základnej finančnej kontroly
na MsÚ Vrútky za prvý polrok 2018.
September 2018
Kontrola nakladania s majetkom mesta a majetkovými právami v DHZ, kontrola
hospodárenia s finančnými prostriedkami, súlad so zákonom o dobrovoľnej požiarnej ochrane
za rok 2017 a prvý polrok 2018.
Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou a inventarizácia
pokladní na MsÚ Vrútky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. za tretí
štvrťrok 2018.
Október 2018
Kontrola plnenia prijatých uznesení Mestským zastupiteľstvom Vrútky.
Kontrola hospodárenia s majetkom mesta majetkovými právami a finančnými prostriedkami
v Rozpočtovej organizácii mesta ŠJ MRŠ Vrútky za rok 2017.
November 2018
Kontrola dodržiavania a plnenia VZN č. 1/2017 za rok 2017.
Kontrola dodržiavania internej smernice č.8/2016 o verejnom obstarávaní v Meste Vrútky za
rok 2017.
December 2018
Kontrola plnenia prijatých uznesení Mestským zastupiteľstvom Vrútky.
Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou a inventarizácia
pokladní na MsÚ Vrútky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. za
štvrtý štvrťrok 2018.

Ostatná činnosť :
a./ kontroly na základe uznesení MsZ,
b./ vypracovanie správ, stanovísk, a plánov kontrolnej činnosti v súlade so zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
c./ kontroly na základe iných právnych noriem v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Vrútky dňa 29.05.2018

PhDr. Michal Hanko
Hlavný kontrolór mesta Vrútky

