NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ CINNOSTI
HLAVNEHO KONTROLÓRA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
NA 1. POLROK2016
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Zameranie kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra v 1. polroku 2016:
A. Vlastná kontrolná cinnost'

1. Kontrola plnenia opatrení prijatych na nápravu zistenych nedostatkov pri následnych
fmancnych kontrolách vykonanych v 1. polroku 2015

2.

Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatych v 2. polroku 2015

3. Kontrola stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská
Bystrica v zmysle zákona o peticnom práve za roky 2014 a 2015

4. Kontrola tvorby a pouzitia sociálneho fondu na mestskom úrade v Banskej Bystrici v roku
2015 vo vazbe na kolektívnu zmluvu uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a
Základnou organizáciou odborového zvazu verejnej správy - ZO SLOVES Banská Bystrica
5. Kontrola zákonnosti, úcinnosti, úcelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pouzitia príjmov
Mesta Banská Bystrica z fmancnej náhrady za vyrúbané dreviny za roky 2010 az 2014,
ktoré sú podl'a § 48 ods. 1 zákona NR SR c. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorsích predpisov urcené vylucne na úhrade nákladov spojenych so starostlivosfou
o dreviny rastúce na území mesta

6. Kontrola dodrziavania VZN Mesta Banská Bystrica c. 4/2012 (v znení 39/2013 a 20/2014) o
fmancovaní cinnosti vyborov mestskych castí z rozpoctu Mesta Banská Bystrica
7. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorych sa hlavny
kontrolór dozvedel pri vykone svojej cinnosti

8.

Kontroly vykonávané na základe prijatych uznesení MsZ v Banskej Bystrici
B. Príprava a tvorba materiálov pre MsZ

1. Vypracovanie správ o kontrolnej cinnosti útvaru hlavného kontrolóra na zasadnutia MsZ

2. Vypracovanie rocnej správy o kontrolnej cinnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2015
3.

Vypracovanie odborného stanoviska k záverecnému úctu Mesta Banská Bystrica za rok
2015

4. Sledovanie stavu a vyvoja dlhu Mesta Banská Bystrica v zmysle § 17 Pravidlá pouzívania
návratnych zdrojov fmancovania, ods. (5) zákona NR SR c. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorych zákonov

V Banskej Bystrici, dña 27. novembra 2015
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