
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA GIRALTOVCE  

NA OBDOBIE DO 31.12.2020 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu Giraltovce  Plán kontrolnej 

činnosJ na obdobie do 31.12.2020. Návrh plánu kontrolnej činnosJ na obdobie do 

31.12.2020 bol zverejnený v súlade s § 18f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňa 

14.9.2020. 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

a, TemaJcké kontroly 

1. Kontrola nakladania s odpadmi v meste. 

2. Kontrola dodržiavania rozpočtu mesta na rok 2020 so zameraním na vybrané 
príjmové a výdavkové položky rozpočtu. 

3. Kontrola zákonnosJ, účinnosJ, hospodárnosJ a efekWvnosJ pri hospodárení 
s majetkom mesta Giraltovce so zameraním na budovu Polikliniky Giraltovce a Domu 
služieb. 

4. Kontrola zákonnosJ, účinnosJ, hospodárnosJ a efekWvnosJ pri nakladaní s verejnými 
prostriedkami so zameraním na dielo „ Nadchod pre peších cez cestu I/21 v meste 
Giraltovce“ a dielo „Chodník ku rímsko – katolíckemu kostolu Giraltovce“. 

5. Kontrola hospodárenia Mestského podniku služieb Giraltovce, s.r.o. 

b, Ostatné kontroly 

1. Kontroly na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Giraltovce. 

2. Kontroly z vlastného podnetu alebo iného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa 
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosJ. 

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV 

1. Vypracovanie a predloženie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

2. Vypracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosJ na obdobie 1.1.2021 – 
30.6.2021. 

3. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonaných v období medzi 
zasadnuJami Mestského zastupiteľstva Giraltovce. 

4. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním proJspoločenskej činnosJ a Zásadami 



podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 
proJspoločenskej činnosJ. 

V Giraltovciach dňa 06.10.2020 
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