
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever 

na 2. polrok 2020 
Č. záznamu.: HL/2020/002426 

Č. spisu.: 2020/00741/KON 

 

1) Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Sever 

č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území Mestskej časti Košice-Sever  

Druh a typ kontroly: Kontrola plnenia verejnej správy, tematická kontrola  

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

 Oprávnená osoba (kontrolný orgán):  Kontrolór mestskej časti 

 Cieľ kontroly:  

Overiť a vyhodnotiť dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 

Košice-Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach na území Mestskej časti Košice-Sever so zameraním na kontrolu dodržiavania 

podmienok na udelenie povolenia na predaj výrobkov, poskytovanie služieb a na 

umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhových miestach na území Mestskej 

časti Košice-Sever  

 Kontrolované obdobie: od 01.01.2019 do 30.06.2020 

2) Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou nakladania s pohľadávkami a opatrení prijatých na 

odstránenie príčin ich vzniku na základe Správy č. 5/2019 

 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 pohľadávkami a opatrení prijatých na odstránenie príčin ich 

vzniku.  

Kontrolované obdobie: 01.04.2020 do 30.10.2020  

3) Kontrola odmeňovania starostu, poslancov a kontrolóra Mestskej časti 

Košice-Sever 

 Druh a typ kontroly: Kontrola hospodárenia, tematická kontrola  

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

  Oprávnená osoba (kontrolný orgán):  Kontrolór mestskej časti 

  Cieľ kontroly:  

 Overiť a vyhodnotiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

predpisov mestskej časti  pri odmeňovaní starostu, poslancov a kontrolóra.  

  Kontrolované obdobie: rok 2019 a do 30.06.2020 

 



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 kontrolór 

mestskej časti dozvedel pri výkone svojej činnosti.  

 

V Košiciach dňa 06.05.2020                                                    Ing. Pavol Hanušin 

                                                                                              kontrolór mestskej časti 

Zverejnené:    


