Hlavný kontrolór Mesta Jelšava

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na druhý polrok 2016.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov 369/199 Z . z. o obecnom zriadení v z . n .
p. a 357/2015 Z . z. o finančnej kontrole a audite v z .n .p . predkladám Mestskému
zastupiteľstvu:

Plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2016.
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a/ Pravidelné finančné kontroly.
1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
s finančnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach mestskej
samosprávy.
2. Vykonávanie finančných kontrol podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach mestskej samosprávy .
b/

Tematické finančné kontroly.
1. Kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem mesta pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach
mestskej samosprávy.
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta
u osôb a organizácií, ktorým boli dotácie poskytnuté.

b/

Ostatné kontroly.
1. Kontroly vykonávané na podnet poslancov a na základe uznesení MsZ v Jelšave.
2. Kontroly vykonávané operatívne na základe podnetov a poznatkov, o ktorých sa
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

B.

PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV
1.
2.
3.
4.

Správa o kontrolnej činnosti HK za prvý polrok 2016.
Vypracovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu mesta Jelšava na rok 2017.
Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti HK na prvý polrok 2017.
Zvyšovanie si kvalifikácie a zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly, účasťou na
odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných
kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami.

5. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č.307/2014 Z.z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami
podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti v meste Jelšava.

V Jelšave 25. 05. 2016

_______________________
Ľ.Miklo – hlavný kontrolór

