Návrh Plánu kontrolnej činnosti ÚHK mesta Levice
na 2. polrok 2013
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. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť útvaru hlavného kontrolóra
v 2. polroku 2013 zameraná:
A. Plánovaná kontrolná činnosť:
Kontrola hospodárenia za rok 2012 – predškolské zariadenie Detské jasle, Ul. Perecká 41
Kontrola hospodárenia za rok 2012 - ZUŠ Levice, Ul. F. Engelsa 2
Kontrola hospodárenia za rok 2012 - CVČ Levice, Ul. A.Sládkoviča 2
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva (§ 18d ods. 1 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) za rok 2012 (výberovým spôsobom).
5. Kontrola dodržiavania zákona č. 546/2010 Z.z. §5a (povinné zverejňovanie zmlúv).
6. Kontrola dodržiavania Smernice primátora mesta č.8/2000 o poskytovaní informácií
v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
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B. Pravidelná kontrolná činnosť:
7. Správa o výsledku plnenia prijatých opatrení z následných finančných kontrol
vykonaných útvarom hlavného kontrolóra v roku 2012 (§ 11, písm. e) zákona č. 502/2001
Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Ostatné úlohy:
Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol pravidelne na zasadnutia
MsZ.
2 . Kontroly na základe prijatých uznesení MsZ a primátora mesta.
3. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
4. Zúčastňovať sa zasadnutí komisie MsZ finančnej, regionálnej
politiky a správy mestského majetku a podľa možností aj ostatných komisií MsZ.
5. Vypracovanie a predloženie stanovísk k zmenám rozpočtu mesta.
6. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch
a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných
inými vzdelávacími inštitúciami.
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