Návrh plánu kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra
Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2014

Banská Bystr ca a jeho hospodarema s verejnymi prostriedkami, kde plní funkcie spStnei vazbv

i^Sme uplatñovaná kontrola prispieva k tóJ*-«2Xüs
Vykon kontroly vychádza z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti nestrannosti

a aktualnost! aje reahzovany podl'a metodiky uvedenej v zákone ó. 5¿2/2001 Zz
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V procese samosprávneho riadenia mesta je predmetom kontroly najma kontrola nríimov
vydavkov a fmancnyeh operáci: mesta, kontrola vybavovania sfaznost a petkii koZTa
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predpisov
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uloh ustanovenych osobitnymt predpismi, napr. zákonom c. 583/2004 Zz o rozpoctovth

pravidlach uzemnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorych zákonov. Kontrolou sa overu
t,lad pozadovaneho zákonného stavu so skutocnostbu najma v oblastiach, alcymi ú ú tovní vo
Statístické vykazmctvo, operativa, evidencia, rozbory hospodárskej cinnost, analyzy rozpolóvého

procesa, verejne obstarávan.a, interné predpisy, ich dodrziavame a súlad 's exte'nouTgislatlvÍu
Kontrolnej cinnosti podliehajú mestsky úrad, rozpoctové a príspevkové organizare zriadené

mestom pravmcke osoby, v ktorych má mesto majetkovú úcasf, iné osoby ktoré nak adam

s majetkom mesta alebo ktorym bol majetok mesta ponechany 'm uzívan e a 7v rozsahu
tykajucom sa tohto majetku, osoby, ktorym boli poskytnuté z rozpoctu mesta úce ové dotác e a Eo
navratne, ci nenavratné fínancné vypomoci, a to v rozsalW naklad^nia s tymito prostrfedk m
Plan kontrolnej cinnosti je /ákladnvm vvrhodiskom

rP vykon kontrol

V súlade s ustanovcním § 18f ods. 1, písm. b) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom
znadem v znení neskorsích predpisov predkladám Mestskému
S
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kontroInej éinnosti hlavného kontrolóra

Zameranie kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra v 2. polroku 2014:
A. Vlastná kontrolná cinnost'
1. Vykon následnei financnei kontrolv

1.1. Následná financná kontrola plnenia uznesenia MsZ c. 214/2011 zo dña 27. septembra
2011 k následnej financnej kontrole c. 1/2011 v príspevkovej organizácii mesta Park kultúry
a oddychu

1.2. Následná fmancná kontrola dodrziavania internych predpisov Mesta Banská Bystrica
vo vázbe na dodrziavanie zákona c. 283/2002 Z.z. o cestovnych náhradách v znení neskorsích

predpisov v MsÚ Banská Bystrica za rok 2013

1.3. Následná fmancná kontrola plnenia opatrení prijatych na nápravu nedostatkov zistenych
pri následnych fmancnych kontrolách vykonanych v roku 2013
1.4. Následná fmancná kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s fmancnymi

prostriedkami v rozpoctovej organizácii Útvar hlavného architekta mesta

2. Ostatné kontrolv

2.1. Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatych v 1. polroku 2014
2.2. Kontrola stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská
Bystrica v zmysle zákona o peticnom práve za roky 2012 a 2013
2.3. Kontroly vykonávané na základe prijatych uznesení MsZ v Banskej Bystrici
2.4. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorych sa hlavny
kontrolór dozvedel pri vykone svojej cinnosti

B. Príprava a tvorba materiálov pre MsZ

1. Vypracovanie správ o kontrolnej cinnosti útvaru hlavného kontrolóra na zasadnutia MsZ
2. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpoctu Mesta Banská Bystrica na rok 2015 a roky
2015 az 2017

V Banskej Bystrici, dña 30. maja 2014
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