
Plán kontrolnej činnosti   

hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2018 

 

 Kontrolná  činnosť  je  vykonávaná  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení   v   znení   neskorších   predpisov  a  riadi   sa   jednotlivými   ustanoveniami   zákona  

č. 357/2015 Z. z. o    kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje 

pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti: 

 

- Kontrola Zmluvy č. 13/2009 a jej dodatkov vo vzťahu k zákonu o dani z príjmov 

  č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v kontexte transakcií medzi závislými     

  osobami v rokoch 2015 – 2018 

 

- Kontrola platných VZN mesta Nová Baňa – pokračovanie kontroly z II. polroka 2017 

 

- Kontrola príjmov a výdavkov v Centre voľného času Nová Baňa v I. polroku 2018  

 

- Kontrola príjmov a výdavkov v Základnej umeleckej škole Nová Baňa v I. polroku 2018  

 

- Kontrola účtu 042 – Obstaranie dlhodobého majetku v príspevkovej organizácii    

  Technické služby mesta Nová Baňa 

 

- Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2018  

 

- Kontrola plnenia uznesení    

 

- Vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa k návrhu rozpočtu na  

   rok 2019   

  

Ostatné úlohy: 

1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské 

zastupiteľstvo alebo primátor, ak vec neznesie odklad v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. 

h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj kontroly 

mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z dôvodu 

novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly 

2. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach MsZ 

3. Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ 

4. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach  

 

V zmysle plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. 

Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti 

a množstva zistených nedostatkov, a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých 

kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať 

iné náhodné kontroly.  

 

V Novej Bani 13. júna 2018  

         Ing. Mgr. Eliška Vallová 
               hlavná kontrolórka 

                mesta Nová Baňa 


