Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Postup pri kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole
v štátnej správe, v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje vykonávať kontrolu aj v
samospráve.
A/ Kontrola v I. polroku 2019 bude zameraná predovšetkým na:
 rozpočet mesta Partizánske
 hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta a majetkovými právami
 vybavovanie sťažností a petícií
 dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
 dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta Partizánske
 dodržiavanie interných predpisov, nariadení a smerníc mesta Partizánske
 dodržiavanie interných predpisov, nariadení a smerníc spoločností v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Partizánske
 účinnosť opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou kontrolou
a príčin ich vzniku
 dodržiavanie legislatívy pri nadobúdaní a predaji mestského majetku
 plnenie opatrení z kontrol vykonaných inými kontrolnými orgánmi
B/ Kontrolované subjekty v I. polroku 2019 budú predovšetkým:
 Mestský úrad Partizánske
 Mestské neziskové organizácie, ktorých mesto Partizánske je zakladateľom
 Mestské obchodné organizácie, ktorých mesto Partizánske je zakladateľom (založené
v zmysle Obchodného zákonníka)
 Mestské rozpočtové organizácie, ktorých mesto Partizánske je zriaďovateľom
 Osoby, ktorým boli poskytnuté účelové príspevky alebo návratné finančné výpomoci
z rozpočtu mesta, v rozsahu nakladania týmito prostriedkami
 Mestská polícia – ekonomický aspekt
 Ostatné subjekty podieľajúce sa na zabezpečovaní samosprávnych funkcii mesta
Partizánske
C/ Oblasti, v ktorých budú v I. polroku 2019 vykonané kontroly útvarom hlavného
kontrolóra:
 oblasť výkonu samosprávnych funkcií mesta Mestským úradom Partizánske
 oblasť školstva – ekonomický aspekt
 oblasť samosprávnej legislatívy – súlad s legislatívou Slovenskej republiky
 oblasť spravovania mestského majetku obchodnými spoločnosťami
 oblasť iných kontrol, potreba ktorých vyplynie z činnosti samosprávy
 oblasť kontrol na základe podnetov primátora mesta, poslancov mestského
zastupiteľstva a odôvodnených podnetov iných subjektov

D/ Predmet kontroly v I. polroku 2019 bude predovšetkým:
o efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov
o nakladanie s majetkom mesta
o hospodárenie a využívanie majetku mesta v prenájme alebo správe kontrolovaného
subjektu
o dodržiavanie Zákonníka práce
o dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
o dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
o dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
o dodržiavanie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
o dodržiavanie zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
o dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
o dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
o dodržiavanie interných predpisov, smerníc a nariadení

V Partizánskom, 29.11.2018

Ing. Dušan Beduš
hlavný kontrolór

