
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva  
 v Rožňave dňa 30.11.2017 
 
 

 

 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:  
  
Plán kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I.  
polrok 2018  

Predkladá: 
JUDr. Katarína Balážová 
Hlavná kontrolórka  mesta Rožňava 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
      schvaľuje  

 
Plán kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  
mesta Rožňava  na I. polrok 2018 

 
      
 
 
 
 
 

Prerokované : 
 
Plán KČ vypracovala: 
JUDr. Katarína  Balážová 
 
 
Materiál obsahuje: 
Plán kontrolnej činnosti  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej 
kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2018 

 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka mesta Rožňava predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta Rožňava a útvaru HK na 1. polrok 2018 , ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred 
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým.  
Hlavná kontrolórka mesta pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade 
s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj 
podľa Zásad na vykonávanie kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Rožňava 
a v zmysle ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada 
obecné zastupiteľstvo.  
 

I.  Stanoviská a iná činnosť  
 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020.  
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2017. 
3. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017. 
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017. 
5. V súlade s § 18f písm. i/ vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014    
Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 
6. Vybavovanie sťažností a petícií. 
 

II.  Kontrolná činnosť na I. polrok 2018 
 

1. Finančná kontrola kapitálových príjmov – predaj pozemkov mesta za roky 2016 – 
2017. 

2. Finančná kontrola kapitálových výdavkov – kúpa pozemkov do majetku mesta za roky 
2016 – 2017. 

3. Finančná kontrola bežných príjmov – príjem z daní za užívanie verejného 
priestranstva za roky 2016 – 2017. 

4. Finančná kontrola: Kontrola dodržiavania zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov - § 3 ods. 7 písm. a/ až e/, a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v z.n.p. -  vo vzťahu k riaditeľom základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. 

5. Výkon kontrolnej činnosti na základe podnetu poslancov MZ. 
 

III.  Ostatná činnosť ÚHK 
 

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

      5. Účasť na poradách a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov 


