
Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever 

na obdobie 1. polroka 2020 
Č. sp. HL/2019/01006/KON 

   Č. záz. HL/2019/006497 

 
1) Kontrola zameraná na kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených kontrolou rozpočtového hospodárenia a opatrení prijatých na odstránenie 

príčin ich vzniku na základe Správy č. 7/2018 

 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 rozpočtového hospodárenia a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich 

vzniku a plnenie navrhnutých odporúčaní.  

  Kontrolované obdobie:                           rok 2019 

2) Kontrola zameraná na kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených kontrolou nakladania s majetkom a opatrení prijatých na odstránenie 

príčin ich vzniku na základe Správy č. 8/2018 

 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 nakladania s majetkom a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich vzniku 

a plnenie navrhnutých odporúčaní.  

 Kontrolované obdobie:  rok 2019 

3) Kontrola inventarizácie 

 Druh a typ kontroly:  Kontrola hospodárenia 

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

 Oprávnená osoba (kontrolný orgán):  Kontrolór mestskej časti 

 Cieľ kontroly:  

Pravdivé a preukázateľné zistenie skutočného stavu pri vykonávaní inventarizácie, ktorou 

účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v 

účtovníctve zodpovedá skutočnosti a jeho objektívne posúdenie na základe vyhodnotenia  

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov. 

Kontrolované obdobie:  rok 2019 

4) Ostatné kontroly  

a) kontroly vykonávané v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak vec neznesie odklad, 

b)  kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný 

kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

 

V Košiciach dňa 27.11.2019                                                    Ing. Pavol Hanušin 

                                                                                              kontrolór mestskej časti 

Zverejnené:   


