
 

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: dňa 21.11.2017   


