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Predkladá: Mgr. Jozef Kozák    Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach 
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

a) s chv a ľu je 

plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Giraltovce na II. polrok 
2016 

b) po v eru je 

hlavného kontrolóra mesta vykonať 
kontroly podľa schváleného plánu. 

 

 

Vypracoval: Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór mesta 

  

 

 

 

 

 

 



V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnkov  p r e d k l a d á m  Mestskému zastupiteľstvu Giraltovce ( 
ďalej MsZ) 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

na II. polrok 2016 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta bude vykonávaná v zmysle § 18 f ods. 1 
písm. b)  zákona SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, 
hlavný kontrolór mesta predkladá MsZ v Giraltovciach návrh Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na II. polrok 2016, ktorý bol zverejnený v mieste obvyklým spôsobom 15 
dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti 
postupuje podľa  zákona č. 357/2015 Z. z.  zákon  o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Svoju činnosť vykonáva aj v súlade so Smernicou o 
kontrolnej činnosti mesta Giraltovce zo dňa 05.05.2005. 

Predmetom kontroly bude dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 
a efektívnosti  pri hospodárení a nakladaní  s majetkom a majetkovými právami mesta 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami mesta, VZN, internými 
predpismi, vybavovanie sťažností a petícií v II. polroku 2016: 

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ  v súlade s Čl. 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku 
MsZ a to 1 x za polrok 
 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Giraltovce 
Termín:  podľa plánu rokovaní  Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta 
v 2. polroku 2016 
     

2. Kontrola nedokončených investícií (účet 042) v Meste Giraltovce 
a v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Giraltovce 
Termín: júl – august 2016   Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta
     

3. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám  
 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Giraltovce 
Termín: september 2016   Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta 
 
 
 
    



4. Kontrola čerpania dotácií schválených uznesením MsZ Giraltovce č. 135/2016 
v zmysle VZN č. 28/20007 zo dňa 21.03.2016 
 
Kontrolovaný subjekt: MFK Slovan Giraltovce, Mestský boxerský klub, DHZ 
Giraltovce, TJ SOKOL, MO Slovenskej jednoty dôchodcov, Marek Pavúk SPIDER 
S GYM 
Termín: október – november 2016  Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta
     

5. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta, daňové príjmy – daň 
za ubytovanie za rok 2015 a 1. polrok 2016. 
 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Giraltovce 
Termín: november 2016   Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta 
 
 

6. Inventarizácia pokladne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  
 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Giraltovce 
Termín: december 2016   Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta 
     

Hlavný kontrolór  v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predloží MsZ na rokovanie: 

1. Správu o vykonaných kontrolách podľa plánu kontrolnej činnosti – 
priebežne. 

2. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017. 

 

V Giraltovciach  dňa: 27.05.2016 

 

Spracoval: Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór mesta 

 

        ...................................... 

        podpis hlavného kontrolóra 

 


