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Návrh na uznesenie: 

 

 

I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2017 

 

II. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2017 

 
III. Mestské zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol v zmysle 

plánu kontrol na I. polrok 2017 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Hlavný kontrolór Ing. Ján  Winkler  

Vypracoval: Hlavný kontrolór Ing. Ján  Winkler  

 
 



Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

 
 
 
       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 2017: 
 

1. Kontrola vybavovania sťažností v zmysle zák.č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach podaných 
na MsÚ Senec za rok 2016 

 
2. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za rok 2016 

 
3. Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite na MsÚ Senec 
  

4. Kontrola nájomných zmlúv a platieb za prenájom priestorov (telocvične) na školách  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
-  ZŠ Tajovského  
- - ZŠ Mlynská 
- - ZŠ A. Molnára 

 
5. Kontrola výdavkovej časti  rozpočtu na vybranú investičnú akciu za rok 2016  

 
6. Kontrola vykonaná na základe požiadavky Mestského zastupiteľstva 

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

1. Vypracovanie správy na rokovanie Mestského zastupiteľstva o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra za rok 2016 

2. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 
2016 pred jeho schválením Mestským zastupiteľstvom 

3. Pravidelné informovanie Mestského  zastupiteľstva  o výsledkoch  vykonaných 
kontrol v priebehu  I. polroka 2017 

4. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
rok II.polrok 2017 

 

 

Vypracoval: Ing. Ján Winkler , hlavný kontrolór                                                        


