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A/ KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2015.
2. Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti na MsÚ za rok 2015.
3. Kontrola plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.13. Manažment a ekonomické
služby za rok 2015.
4. Kontrola plnenia rozpočtu MsKS v oblasti príjmov z prenajatých budov, priestorov
a objektov v roku 2015.
5. Kontrola plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.4.3 Podporná činnosť
Hradného múzea vo Fiľakove, časť príjmy zo základnej činnosti za II. polrok 2015.
6. Kontrola evidencie dochádzky, práce nadčas, vyplácania platu za prácu nadčas a
čerpania náhradného voľna za prácu nadčas pedagogickými pracovníkmi v ZŠ
Štefana Koháriho II, Mládežnícka č. 7 za II. polrok 2015.
7. Priebežné vykonávanie následných finančných kontrol v zmysle zák. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole.
8. Vykonávanie kontrol uložených mestským zastupiteľstvom.
9. Kontroly na základe rozhodnutia v rámci svojej pôsobnosti.
10. Operatívne kontroly, ktorých nutnosť zapríčinili nepredvídané okolnosti.
B/ PREVIERKY
1. Previerka opodstatnenosti prípadného zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste.
2. Previerka možností pri prípadnom poskytnutí úveru alebo pôžičky.
C/ SPRACOVANIE STANOVÍSK
1. Spracovanie stanoviska HK k hodnotiacej správe o finančnom a vecnom plnení
rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017 k 31.12.2015 a k záverečnému účtu mesta za
rok 2015.
D/ ĎALŠIE ÚLOHY
Vypracovanie plánu činnosti HK na II. polrok 2016.
Spracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Spracovanie správy o podaných a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 2015.
Evidencia a kontrola vybavenia sťažností podaných u príspevkových organizácií.
Evidencia podaných sťažností a petícií.
Riešenie podaní, oznámení, sťažností a petícií pridelených na vybavenie.
Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
Účasť na zasadnutiach Novohradsko-Gemerskej regionálnej sekcie Združenia
hlavných kontrolórov SR.
9. Štúdium nových zákonov a ostatných právnych dokumentov súvisiacich s výkonom
funkcie.
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E/ INÉ ÚLOHY
Práce na projektoch na získanie prostriedkov z EÚ.
Práce na projektoch na získanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR.
Účasť na realizácii úspešných projektov mesta.
Zastupovanie mesta ako prísediaci Okresného súdu v Lučenci.
Prípadné zastupovanie mesta a príspevkových organizácií v súdnych sporoch na
základe poverenia príslušného štatutárneho orgánu.
6. Účasť na výberových konaniach.
7. Účasť na vyhodnoteniach súťažných návrhov pri verejnom obstarávaní.
8. Účasť na dražbách pri predaji majetku mesta.
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