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    Hlavná kontrolórka
Mesta Spišská Nová Ves

   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
hlavnej kontrolórky a ÚHK  Mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2010



Kontrolná činnosť Hlavnej kontrolórky a Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves v I. polroku  2010 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a zároveň v zmysle  interného predpisu – Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Spišská Nová Ves. 
Návrh plánu je predložený na základe § 18f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.


Plán kontrol na I. polrok 2010:


P. č.

Predmet kontroly
Termín vykonania
      kontroly

Kontrolované obdobie
I. 
Č.1 
Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe vykonaných kontrol.

II. štvrťrok  

k 30. 06. 2010
II.
Č.2
Kontrola plnenia uznesení MsZ Mesta Spišská Nová Ves za rok 2009.

I. štvrťrok 

k 31. 12. 2009
III. 
Následné finančné kontroly
Č.3
Kontrola vymáhania pohľadávok za miestne dane a poplatky za roky 2007 – 2009.
Č.4
Kontrola príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Č.5
Kontrola hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Spišská Nová Ves – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves.         

 
I. štvrťrok


I. štvrťrok  


II. štvrťrok


roky 2007 - 2009


rok 2009


rok 2009
IV.
Č.6
Kontrola vybavovania sťažností a petícií v pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves.


rok 2009
V.
Ďalšia činnosť:
Č.7
Spracovanie správ o kontrolnej činnosti.
Č.8
Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti.
Č.9
Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu so štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.
Č.10
Spracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta.
Č.11
Vedenie evidencie sťažností, petícií podľa zákona č. 152/1998 Z. z.  o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve. 
Č.12
Vedenie evidencie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a vykonávajú kontroly ich vybavovania. 


VI.
Vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov
- vzdelávanie zamestnancov zabezpečovať účasťou na odborných seminároch. 


VII. 
Organizovanie pravidelných stretnutí hlavných kontrolórov ako aj zamestnancov ÚHK cestou Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR  Tatransko-Spišská sekcia.



Rozsah kontrolnej činnosti je uvedený v § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

	 




V Spišskej Novej Vsi  20. 11. 2009



Vypracovala:                                                                                               Ing. Hyacinta Zozuľáková 
                                                                                                                    hlavná kontrolórka mesta





Zverejnené na úradnej tabuli: od 25. 11.  2009
			 
	

