Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
mesta Levice na 1. polrok 2017
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach
mestskej samosprávy v meste Levice, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o
finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť
útvaru hlavného kontrolóra v 1. polroku 2017 zameraná:

Plánovaná kontrolná činnosť:
1. Kontrola dodržiavania VZN mesta Levice č. 134 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Kontrola kapitálových výdavkov mesta Levice v roku 2016
3. Kontrola čerpania výdavkov vo vybranej MŠ mesta Levice za rok 2016
4. Kontrola výdavkovej časti rozpočtu mesta za rok 2016 - CVČ Levice
5. Kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni MsÚ

Ostatné úlohy:
Postavenie hlavného kontrolóra, rozsah jeho činnosti stanovuje §18 zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Okrem svojej prioritnej činnosti
uvedenej v §18 d), spomenutého zákona, plní hlavný kontrolór aj ďalšie úlohy,
uvedené v §18 f) :
 Predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
zverejnený obvyklým spôsobom.
 Predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
 Predkladá správy s výsledkov kontrol priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom rokovaní.
 Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mesta
Levice pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.
 Zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom
poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským
zastupiteľstvom
 Plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Ing. Igor Varga
hlavný kontrolór mesta
V Leviciach, dňa 11.11.2016

