Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2021
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Mestským
zastupiteľstvom v Novej Bani.
Útvar hlavného kontrolóra bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, § 18e
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primerane podľa § 8 zákona č. 10/1996 Z. z. o
kontrole v štátnej správe a § 20 –27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite.
1.Vypracovanie odborného stanoviska k Rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2022
2. Kontrola všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto Nová Baňa uzatvorené
3. Kontrola verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsB
4. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe
predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácií Technické služby
5. Kontrola VO v príspevkovej organizácií Technické služby v I. polroku 2021
6. Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa poskytnutých
právnickým a fyzickým osobám v roku 2020
7. Vypracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
8. Kontrola plnenia uznesení
9.Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2021

Ostatné kontroly

1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské
zastupiteľstvo alebo primátor mesta v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to
predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu
kontroly
3.

Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach
MsZ

4. Evidencia sťažností a petícií a priebežná kontrola ich vybavovania

Iné činnosti

1.

Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ,
Mestskej rady

2. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch
a školeniach
3. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta
4. V zmysle plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých
kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej
problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, z toho vyplývajúceho
časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na
základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly, z vlastného podnetu a na
základe poznatkov, o ktorých sa mestský kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
5. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019Z.z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Etickým kódexom.
Evidencia sťažností a petícií a priebežná kontrola ich vybavovania
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