
  

 

 

 

  Mesto Spišská Stará Ves  
   Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves 

          

   Ing. Gabriela Staneková, hlavná kontrolórka  

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti  na 1. polrok 2019 
 

       V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišskej 

Starej Vsi   návrh  plánu kontrolnej  činnosti hlavnej  kontrolórky Mesta Spišská Stará Ves na 

1. polrok 2019: 

 

Kontrolná činnosť 

1. Kontrola bankových operácii na všetkých bankových účtoch, vedených Mestom 

Spišská Stará Ves za rok 2018. 

2. Kontrola bankových operácii na všetkých bankových účtoch, vedených Spojenou 

školou v Spišskej Starej Vsi za rok 2018. 

3. Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Spišská Stará Ves ku dňu 

vyhotovenia účtovnej závierky za rok 2018. 

4. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v Spojenej škole v Spišskej Starej 

Vsi, organizačné zložky centrum voľného času a školský klub detí za rok 2018. 

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly hospodárenia s finančnými 

prostriedkami v spojenej škole, organizačná zložka základná umelecká škola za rok 

2017. 

 

Príprava zákonom stanovených materiálov a ostatná činnosť 
      

- Správa o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2018. 

- Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2018. 

- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

- Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu Mesta Spišská Stará Ves za rok 

2018. 

- Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva. 

- Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa 

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti. 

- Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov a všeobecne 

záväzných nariadení mesta. 

 

Predkladá: Ing. Gabriela Staneková, hlavná kontrolórka 

 

V Spišskej Starej Vsi, 28. 11. 2018 

 

Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 28. 11. 2018 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 

2019 a poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním týchto kontrol. 


