Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vrútky
na prvý polrok 2019
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.

Január 2019
-

Kontrola vybavovania sťažností, petícií a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
rok 2018.

Február 2019
-

Kontrola plnenia uznesení Mestského podnetov od občanov za rok 2018

-

Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018

-

Kontrola pridelenia dotácii za rok 2018 ich súlad s právnymi predpismi a VZN 1/2009

-

Kontrola pohľadávok a záväzkov mesta za rok 2018

Marec 2019
-

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.
prvý štvrťrok 2019

-

Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta podľa §17 ods.15 zákona č.583/2004 Z.z.za rok
2018 a pre rok 2019.

-

Kontrola hospodárenia s majetkom mesta a majetkovými právami, finančnými
prostriedkami v správe škôl a školských zariadení v RO mesta ZUŠ F. Kafendu
Vrútky za rok 2018.

Apríl 2019
-

Kontrola plnenia prijatých uznesení Mestským zastupiteľstvom Vrútky

-

Kontrola hospodárenia, plnenia a čerpania rozpočtu, inventarizácie majetku, účtovnej
závierky za rok 2018 zameranú na vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému
účtu mesta

-

Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2018

-2Máj 2019
-

Kontrola plnenia a čerpania rozpočtu mesta za prvý štvrťrok 2019

-

Kontrola účtovných dokladov na mestskom úrade za prvý štvrťrok 2019

-

Kontrola hospodárenia s majetkom mesta a majetkovými právami, finančnými
prostriedkami v RO mesta CVČ DOMINO Vrútky za rok 2018

Jún 2019
-

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.
druhý štvrťrok 2019

-

Kontrola hospodárenia s majetkom mesta a majetkovými právami, finančnými
prostriedkami v Mestskej knižnici H. Zelinovej, súlad o Štatútom a Knižničným
poriadkom za rok 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 13.12.2018
- schválené dňa 11.12.2018, uznesením č. 132/2018

PhDr. Michal Hanko, v.r.
Hlavný kontrolór mesta Vrútky

