Hlavný kontrolór Mesta Sečovce

PLÁN
KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA SEČOVCE
na I. polrok 2014
___________________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na svojom X. zasadnutí zo dňa 16.12.2013
Uznesením č. 160/2013 schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok roku 2014.

Úvodná časť

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1, písm. b., zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ,bol Mestskému zastupiteľstvu v Sečovciach predložený
na prerokovanie a následné schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na 1. polrok 2014.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta Sečovce na 1. polrok 2014 bude vykonávaná
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite.

Kontrolná činnosť a iné činnosti hlavného kontrolóra.

1. Spracovanie správy o kontrolnej činnosti za predošlý rok pre poslancov MsZ v zmysle
§ 18 f, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2. Následná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v MŠ na
Obchodnej ulici z pohľadu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti nakladania
s verejnými prostriedkami.
3. Následná finančná kontrola na splnenie prijatých opatrení z kontroly v roku 2013 na ZŠ
Obchodná 5 v Sečovciach

4. Následná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v Technických
službách Mesta Sečovce zameraná na správu a ochranu majetku.
5. Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami pri čerpaní rozpočtu
a majetku mesta v správe kultúrneho strediska na základe uzatvorených zmlúv za rok
2013.
6. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov na MÚ Sečovce.
7. Účasť na zasadnutiach zastupiteľstva.
8. Účasť na pracovných stretnutiach hlavných kontrolórov.
9. Súčinnosť a spolupráca na príprave interných predpisov mestského úradu.
10. Administratívne práce spojené z vyhotovením plánu práce na II. polrok, príprava
a predkladanie stanovísk hlavného kontrolóra spojených s jednotlivým aktuálnymi
úlohami.
11. Plnenie ďalších úloh uložených poslancami MsZ v Sečovciach.

Dôvodová správa :

V zmysle § 18, ods. 1, písm. b, zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra predložiť na schválenie
zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti 1 krát za šesť mesiacov

