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Návrh 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA 
SPIŠSKÉ VLACHY NA 2. POLROK 2017 

 

 

 

 

 
Predkladá: 

Mgr. Margita Šefčíková 
hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy 
 
 
 
Materiál obsahuje: 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišské Vlachy na 2. polrok 2017  
2. Návrh na uznesenie 
3. Dôvodová správa 
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PLÁN  

KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SPIŠSKÉ 
VLACHY NA 2. POLROK 2017 

 
A/ Plnenie stálych úloh hlavného kontrolóra  

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch (ďalej len „MsZ“) 

2. Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach MsZ 

3. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2017  

4. Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 
 

B/ Plánované úlohy na úseku kontrolnej činnosti  

1. Kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ v roku 2016 

2. Kontrola dodržiavania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov 

3. Kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  

4. Vykonanie ďalších kontrol uložených hlavnému kontrolórovi uzneseniami MsZ v zmysle 
§ 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

5. Vykonanie kontrol z vlastného podnetu na základe poznatkov, ktoré sa hlavný kontrolór 
dozvedel pri výkone svojej činnosti alebo na základe podnetov súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Po prerokovaní predloženého materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

 

I. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišské Vlachy na 2. polrok 2017 

 

II. poveruje 

hlavnú kontrolórku mesta vykonať kontroly podľa schváleného plánu 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), predkladá hlavná kontrolórka Mestskému 
zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišské 
Vlachy na 2. polrok 2017. 

V zmysle ust. § 16 ods. 1 Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Spišské Vlachy 
a v súlade s 18f ods. 1 písm. b/ zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór predkladá mestskému 
zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorý musí byť 
najneskôr 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený prostredníctvom úradnej 
tabule mestského úradu. 

Zhodnotenie doterajšieho stavu: 
- pravidelné predkladanie podľa vyššie uvedených predpisov 

Zdôvodnenie novej úpravy: 
- žiadne 

Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 
- žiaden 

Dopad na personálne náklady: 
- žiaden 

Potreba úpravy predpisovej základne mesta: 
- nie je 

Dopad na činnosti ostatných orgánov mesta: 
- nie je 

Variantné riešenia: 
- nie je 

Riešenie odporúčane spracovateľom: 
- nie je 

 

Zverejnené dňa: 25.05.2017  

 

V Spišských Vlachoch, 25.05.2017 

 

Mgr. Margita Šefčíková 
hlavná kontrolórka mesta Spišské Vlachy 

 

 


