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Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
___________________________________________________________________________

NÁVRH
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na I. polrok 2019
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Mesta Kežmarok na 1. polrok 2019.
Plánované kontroly :
1. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v mzdovej oblasti za rok 2018
v rozpočtových organizáciach mesta - Základná umelecká škola, Petržalská 21,
Kežmarok a Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok.
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov v roku 2018 v rozpočtových organizáciach
mesta.
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách v predchádzajúcom období.
Ostatné kontroly:
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva.
2. Kontroly vykonávané z podnetu iných subjektov, z vlastného podnetu na základe
poznatkov o ktorých sa hlavný kontrolór mesta dozvedel pri výkone svojej činnosti.
Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov, ako aj ostatná činnosť
vyplývajúca zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a osobitných predpisov
1. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.
2. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu
Mesta Kežmarok za rok 2018.
3. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2019.
4. Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a podľa uváženia aj na
zasadnutiach komisii zriadených mestským zastupiteľstvom.
5. Spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov, VZN.

V Kežmarku, dňa 23. Novembra 2018
Predkladateľ: JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, hlavný kontrolór mesta
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovom sídle Mesta Kežmarok od 23.11.2018.
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