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Návrh na uznesenie: 

 

 

I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na II. polrok 2012 

 

II. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
II. polrok 2012 

 
III. Mestské zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol v zmysle 

plánu kontrol na II. polrok 2012 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Hlavný kontrolór Ing. Ján Winkler  

Vypracoval: Hlavný kontrolór Ing. Ján Winkler  

 



Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 

 

 

       V zmysle §18 ods.1 písm. b) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  p r e d k l a d á m  Mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrol 
hlavného kontrolóra na I. polrok 2012:  

 

1. Kontrola náležitostí zriaďovacích listín rozpočtových a  príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec 

2. Následná finančná kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom mesta na úseku údržby 
verejného osvetlenia mesta 

3. Následná finančná kontrola vybranej investičnej činnosti v rokoch 2011-2012 
zameraná na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynakladaných finančných 
prostriedkov v procese realizácie. 

4. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách  za 1. polrok 
2012 na ZŠ Mlynská 

5. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách  za 1. polrok 
2012 na ZŠ Tajovského 

6. Následná finančná kontrola platieb nájomného v sociálnych bytoch Mesta Senec  
7. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách  za 1. polrok 

2012 na  ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 
8. Následná finančná kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom mesta na úseku údržby 
komunikácií 

9. Následná finančná kontrola a kontrola evidencie majetku a vykonávania inventarizácie 
majetku na SOS 

10. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 
2013-2015 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Ing. Ján  W i n k l e r 
                                                                    hlavný kontrolór 

 


