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Návrh na uznesenie: 

 

 

I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na II. polrok 2015 

 

II. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
II. polrok 2015 

 
III. Mestské zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol v zmysle 

plánu kontrol na II. polrok 2015 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Hlavný kontrolór Ing. Ján Winkler  

Vypracoval: Hlavný kontrolór Ing. Ján Winkler  

 



Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

 
 
       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 2015: 
 
 

1. Kontrola hospodárenia, nájomných zmlúv, účtovných a interných dokladov so 
zameraním na formálnu a vecnú správnosť( dodržiavanie náležitostí účtovného 
dokladu, účtového zápisu a účtovnej knihy v zmysle §9-16 zák.č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov) na ZUŠ 

 

2. Následná finančná kontrola stavu príjmov za daň z nehnuteľností a vymáhania 
pohľadávok od neplatičov – stav k termínu kontroly 
 

3. Kontrola činnosti opatrovateľskej služby a opatrovateliek, kontrola čerpania výdavkov 
na opatrovateľskú službu za I.polrok 2015 
 

4. Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednavok v zmysle zákona č.211/2000Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov na MsÚ 
a organizáciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec 
 

5. Kontrola dodržiavania podmienok nájomných zmlúv a platieb za nebytové priestory 
vo vlastníctve Mesta Senec využívaných na komerčnú činnosť 
 

6. Kontrola obstarávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu cez 
elektronické trhovisko v zmysle zákona č.25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov 
 
 

 
Ďalšie úlohy vyplývajúce z §18f zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov: 

1. Pravidelné informovanie Mestského  zastupiteľstva  o výsledkoch  vykonaných 
kontrol v priebehu II. polroka 2015 

2. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
rok I.polrok 2016 

3. Vypracovať odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 
2016-2018 

 
 

Dňa:  8.6.2015 
Vypracoval: Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór                                                                                          


