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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sever 

 a) s c h v a ľ u j e 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na obdobie  1. polroka 

2018 

 

b) p o v e r u j e 

  

kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever vykonávaním kontrolnej činnosti podľa schváleného Plánu 

kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D ô v o d o v á    s p r á v a 

k návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever 

na obdobie 1. polroka 2018 

 

 Návrh plánu kontrolnej činností na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve 

predkladám na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (kontrolór predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh 

plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v 

zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým). 

 Do návrhu plánu kontrolnej činnosti ma obdobie 1. polroka 2018 navrhujem počet  

kontrol, ktorý zohľadňuje: 

a) rozsah  pracovného úväzku kontrolóra mestskej časti, 

b) čas potrebný na vykonávanie iných činností kontrolóra, napr. vzdelávanie, účasť na 

činností Regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov SR, príprava správ o činností 

na rokovanie miestneho zastupiteľstva, spracovanie odborného stanoviska k návrhu 

záverečného účtu mestskej časti na rok 2017 a iné.   

 Výber kontrolovaných subjektov a zameranie kontrol je v súlade s ustanovením § 18d 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý určuje rozsah 

kontrolnej činnosti kontrolóra a subjekty kontroly.  

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 bol zverejnený na webovej stránke 

mestskej časti v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení. 

 

V Košiciach dňa 20.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh plánu kontrolnej činnosti 

kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever 

na obdobie 1. polroka 2018 
Č. sp. 2017/00627/KON 

Č. záz.: HL/2017/005508 

 
1) Kontrola zameraná na kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou Komunitného centra a opatrení prijatých na 

odstránenie príčin ich vzniku na základe Správy č. 1/2016 

Druh a typ kontroly: Kontrola hospodárenia, kontrola plnenia opatrení 

 Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Miestny úrad mestskej časti Košice – Sever 

 Oprávnená osoba (kontrolný orgán):  Kontrolór mestskej časti 

 Cieľ kontroly:  

 Overiť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou hospodárenia a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich vzniku.  

 Kontrolované obdobie: rok 2017 

 

2) Kontrola zameraná na kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia trhovísk a opatrení prijatých na 

odstránenie príčin ich vzniku na základe Správy č. 3/2016 

Druh a typ kontroly: Kontrola hospodárenia, kontrola plnenia opatrení 

 Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Miestny úrad mestskej časti Košice – Sever 

 Oprávnená osoba (kontrolný orgán):  Kontrolór mestskej časti 

 Cieľ kontroly:  

 Overiť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou hospodárenia a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich vzniku.  

 Kontrolované obdobie: rok 2017 

 

3) Kontrola zameraná na kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia Denného centra a opatrení 

prijatých na odstránenie príčin ich vzniku na základe Správy č. 4/2016 

Druh a typ kontroly: Kontrola hospodárenia, kontrola plnenia opatrení 

Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Miestny úrad mestskej časti Košice – Sever 

Oprávnená osoba (kontrolný orgán):  Kontrolór mestskej časti 

Cieľ kontroly:  

Overiť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou hospodárenia a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich vzniku.  

Kontrolované obdobie: rok 2017 



  4) Kontrola zameraná na kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou poskytovania jednorazových dávok 

a mimoriadnej finančnej pomoci a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich 

vzniku na základe Správy č. 5/2016 

 Druh a typ kontroly: Kontrola hospodárenia, kontrola plnenia opatrení 

 Povinná osoba (kontrolovaný subjekt): Miestny úrad mestskej časti Košice – Sever 

 Oprávnená osoba (kontrolný orgán):  Kontrolór mestskej časti 

 Cieľ kontroly:  

 Overiť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou hospodárenia a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich vzniku.  

 Kontrolované obdobie: rok 2017 

 

V Košiciach dňa 20.11.2017                                                    Ing. Pavol Hanušin 

                                                                                              kontrolór mestskej časti 

 

 

Zverejnené:   


