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Plán  kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra mesta Rožňava  na II. polrok 2013 
 

  
Predkladá: 
JUDr. Katarína Balážová 
Hlavná kontrolórka mesta Rožňava 
Prerokované : 

Plán kontrolnej činnosti  vypracovala : 
JUDr. Katarína Balážová 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti 
 

Kontrolu  zákonnosti a správnosti 
návrhu na uznesenie vykonala: 
 
JUDr. Katarína Balážová 
 
 
 

 
 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
 
A/ schvaľuje  

 
Plán  kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra 
mesta Rožňava  na II. polrok 2013. 
 
B/ neschvaľuje 
 

 
 

 
 



 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Rožňava na II. polrok 2013 

 
     V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zz. 
V znení neskorších zmien predkladám mestskému zastupiteľstvu v Rožňave Plán kontrolnej 
činnosti ÚHK na obdobie 2. polroka 2013. 
 
     Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra v II. polroku 2013 bude vykonávaná 
v zmysle zákona O finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.z. a v zmysle Zásad 
na vykonávanie kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Rožňava a v zmysle 
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
Základné úlohy ÚHK na II. polrok 2013 

 
1. Novelizácia interných predpisov mesta v oblasti kontrolnej činnosti podľa aktuálnej 
legislatívy. 
2. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013 
3. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2014 - 
2016. 
4. Výkon konkrétnej kontroly ak o to požiada mestské zastupiteľstvo, na základe 
podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti. 
 

Kontrolná činnosť na II. polrok 2013 
Kontroly schválené uznesením MZ č. 376/2011 zo dňa 4.11. 2011 na obdobie rokov 2012 
-2014 
 

a/ Následná finančná kontrola Základná škola Ulica zlatá č. 1 v Rožňave  
b/ Následná finančná kontrola Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 
c/ Následná finančná kontrola Centrum voľného času Ulica A. Hronca v Rožňave 
 

Ďalšia kontrolná činnosť: 
 
a/ Následná finančná kontrola – Tvorba a čerpanie sociálneho fondu na Mestskom úrade 
v Rožňave 
b/ Následná finančná kontrola – výdavková časť rozpočtu mesta, položka cestovné náhrady. 
 
 
Ostatná činnosť ÚHK 
 

1. Vzdelávanie, účasť na odborných seminároch. 
2. Účasť na rokovaniach orgánov mesta. 
3.Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre odbory MsÚ a školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. 

      4. Účasť na poradách a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov. 
 
 
 
 

 
 


