Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever na
II. polrok 2021
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
Kontrolór bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať v súlade s § 18d, § 18e zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a s § 20 – 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
A.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Hlavné kontroly
1. Kontrola dodržiavania zákonnosti pri zabezpečovaní finančnej kontroly finančných operácií a ich častí
podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
Zameranie kontroly:
dodržiavanie § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ kontroly:
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vo verejnej správe
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti
2. Kontrola platných všeobecne záväzných nariadení Mestskej časti so zameraním na ich aktuálnosť a súlad
so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Zameranie kontroly:
kontrola platných všeobecne záväzných nariadení so zameraním na súlad všeobecne
záväzných nariadení Mestskej časti s platnými zákonmi Slovenskej republiky a inými
všeobecne záväznými predpismi, na plnenie účelu pre ktorý boli prijaté, na ich dodržiavanie a aktuálnosť z pohľadu zabezpečenia plnenia úloh samosprávy
Typ kontroly:
kontrola plnenia úloh verejnej správy
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti
a) Ostatné kontroly

1.
2.

kontroly vykonávané v zmysle § 18f ods. (1) písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ak vec neznesie odklad,
kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri
výkone svojej činnosti.
INÉ ČINNOSTI SÚVISIACE S VÝKONOM FUNKCIE KONTROLÓRA

b)
1.
2.

3.

vypracovanie stanoviska k Návrhu programového rozpočtu Mestskej časti na rok 2022, prípadne k iným materiálom Mestskej časti pred ich schválením Miestnym zastupiteľstvom,
vybavovanie oznámení prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s interným predpisom Smernicou č. 2/2019 o postupe
pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a vybavovanie podnetov adresovaných kontrolórovi.
konzultačná a poradenská činnosť pre útvary Miestneho úradu a pre Miestne zastupiteľstvo.

Ing. Pavol Gallo
kontrolór Mestskej časti Košice - Sever

V Košiciach 18.06.2021

