MESTO NEMŠOVÁ
UL. JANKA PALU 2/3, 914 41 NEMŠOVÁ
tel.: 032/65 09 618
fax: 032/65 98 427 E-mail : kontrolor@nemsova.sk

NÁVRH :
PLÁN

KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
NEMŠOVÁ
NA 2. POLROK 2015

Schválené MsZ č.

Predkladá : Ing. Papierniková Nadežda
hlavná kontrolórka mesta Nemšová

V Nemšovej 9.6.2015

V zmysle § 18 f – Úlohy hlavného kontrolóra Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti
na druhý polrok 2015.
Plán kontrolnej činnosti je zameraný predovšetkým na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami
a majetkom mesta Nemšová.

Zameranie kontrolnej činnosti je plánované nasledovne :
1.

Plánované kontroly

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Kontrola hospodárenia školských jedální MŠ Odbojárov, Nemšová
Kontrola vyúčtovania nájomných bytov za rok 2014 VPS m.p.o. Nemšová
Kontrola hospodárenia ZUŠ Nemšová
Kontrola plnenia rozpočtu mesta Nemšová v roku 2015
Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu viacročného programového
rozpočtu Mesta Nemšová na roky 2016 - 2018 v zmysle §18 f zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2.

Priebežné kontroly a činnosť

2.1 Kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií v zmysle zákona č. 9/2010
Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
85/1990 Z.z. o petičnom práve
2.2 Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
2.3 Ďalšie úlohy, ktoré sú ustanovené osobitným zákonom ( napr. zákon č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., vypracovanie
stanoviska k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania).
3.

Kontroly a iné úlohy vyplývajúce z poverenia

3.1 Mestského zastupiteľstva
Pravidlá kontrolnej činnosti
HK pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite, v znení neskorších predpisov pokiaľ sa jedná
o finančnú kontrolu, v ostatných prípadoch postupuje podľa zákona č. 10/1996 Z.z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

V Nemšovej dňa 9.6.2015
Vypracoval : Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta

