
N Á V R H 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013 

 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Starej 
Vsi  tento návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013. 

A. Kontrolná činnosť 

1. Kontrola vedenia operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach v súlade 
so zákonom č. 583/2004 Z. z. za 1. štvrťrok 2013. 

2. Kontrola uplatňovania rozpočtovej klasifikácie v schválenom rozpočte mesta vo 
všetkých položkách bežných výdavkov a kapitálových výdavkov v súlade s Opatrením 
MF SR č. MF/010175/2004-42 a so zákonmi č. 523/2004 a  583/2004 Z. z. za            
1. štvrťrok 2013. 

3. Kontrola prípravy a schvaľovania záverečného účtu mesta za rok 2012 s dôrazom na 
to, aby záverečný účet obsahoval údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciou podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 

4. Kontrola vysporiadania poskytnutých preddavkov do troch mesiacov od poskytnutia v 
súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. za l. štvrťrok 2013. 

5. Kontrola odúčtovania predaného majetku a majetku odovzdaného do správy v súlade s 
Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 a zákonom č. 431/2002 Z. z. za 1. štv. 2013. 

6. Kontrola  vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov s dôrazom na vyhotovovanie inventúrnych súpisov za rok 2012. 

7. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly na objednávkach a pred 
uzavretím zmlúv o dielo s dodávateľmi tovarov, služieb a stavebných prác za             
1. štvrťrok 2013. 

 

B. Príprava zákonom stanovených materiálov 

1. Správa o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2012. 

2. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2012. 

3. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Spišská Stará Ves za rok 
2012. 

4. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013. 

 

C. Ostatné kontroly 

1.  Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva. 

2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný    
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

 



Predkladá: Ing. Marián Marhefka, hlavný kontrolór  

V Spišskej Starej Vsi, 15.11.2012 

Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 15.11.2012 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na           

1. polrok 2013 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol 

 

 


