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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 

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  

II. polrok 2017. 

     Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra v II. polroku 2017 bude vykonávaná  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 2017 

1. Správa o kontrolnej činnosti za l. polrok 2017 
 

2. Výkon konkrétnej kontroly ak o to požiada mestské zastupiteľstvo, na základe podnetov 
poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti. 

3. Vypracovanie nových Zásad na vybavovanie sťažností a petícií v zmysle novej legislatívy. 
 

Kontrolná činnosť na II. polrok 2017 

1. Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a iným organizáciám za rok 2016. 
 
2. Kontrola dodržiavania § 117  zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a Internej smernice 
o verejnom obstarávaní. Kontrolované obdobie rok 2016, kontrolovaný subjekt Mesto Rožňava. 
 
3. Kontrola dodržiavania Zásad na obeh účtovných dokladov – zúčtovanie poskytnutých preddavkov. 
Kontrolovaný subjekt – Mesto  Rožňava. 
 
4. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám – kontrolovaný 
subjekt Mesto Rožňava. 
 
5.Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v školskej jedálni  pri Spojenej  škole 
Komenského 5  v Rožňave 

 
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  

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

 

V Rožňave dňa: 23. 5. 2016 

 


