
 

 

 

 

 

 



 

 

N á v r h  p l á n u   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i 
hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves na II. polrok 2014 

 
 

 

 
DRUH KONTROLNEJ ČINNOSTI 

Termín 
vykonania 
kontroly 

Kontrolované 
obdobie 

NÁSLEDNÉ FINANČNÉ KONTROLY   
 Č.1 
 Následná kontrola vybavovania sťažnosti a petícií  v Meste Spišská Nová Ves 

III. štvrťrok Rok 2013 

 Č.2 
 Následná finančná kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia 

verejných prostriedkov v Meste Spišská Nová Ves – porovnanie rozpočtových výdavkov 
so skutočnosťou a zhodnotenie celkových účinkov jednotlivých programov  

III. štvrťrok Rok 2013 

 Č.3. 
 Následná finančná kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite – vykonávanie priebežnej a predbežnej finančnej kontroly 
v rozpočtovej organizácii mesta 

IV. štvrťrok Rok 2013 

 Č.4 
 Následná kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 

prijatých v roku 2013 

IV. štvrťrok Rok 2013 

ĎALŠIA KONTROLNÁ ČINNOSŤ   
Č.5 
Spracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontrol MsZ Spišská Nová Ves. 

Priebežne Rok 2014 

Č.6 
Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na  II.  polrok 2014 MsZ Spišská 
Nová Ves. 

III. štvrťrok Rok 2014 

Č.7 
Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 
pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie. 

Priebežne - 

Č.8 
Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 
2013. 

Priebežne - 

Č.9. 
Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií na útvare hlavného kontrolóra podľa 
zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, petícií podľa zákona NR SR č. 242/1998 
Z. z. o petičnom práve.  

Priebežne - 

Č.10 
Vedenie centrálnej evidencie a aktualizácia organizačných noriem Mestského úradu 
Spišská Nová Ves. 

Priebežne - 

INÁ ČINNOSŤ   
Č.11 
Účasť na poradách kolégia primátora mesta 

Celoročne - 

Č.12 
Účasť na gremiálnych poradách prednostky Mestského úradu Spišská Nová Ves 

Celoročne - 

Č.13 
Účasť na zasadnutiach komisií zriadených pri MsZ Spišská Nová Ves 

Priebežne - 

Č.14 
Účasť na zasadnutiach ZHK – tatransko-spišská sekcia 

Priebežne - 

Č.15 
Účasť na školeniach organizovaných  RVC 

Celoročne - 

 

 


