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A/   KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 

1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2012. 
2. Kontrola plnenia rozpočtu mesta v oblasti aktivity 8.5. Záujmové vzdelávanie, časť 610 

Mzdy, 620 Odvody a 630 Tovary a služby za I. polrok 2012. 
3. Kontrola plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.2 - nakladanie so separovaným odpadom 

v I. polroku 2012. 
4. Kontrola plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.3 Podporné služby, časť 717 

rekonštrukcia v I. polroku 2012. 
5. Kontrola plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.4.3, časť 610 mzdy, platy,  služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 
v I. polroku 2012. 

6. Vykonávanie následných finančných kontrol v zmysle zák. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole. 

7. Vykonávanie kontrol uložených mestským zastupiteľstvom a na podnet primátora mesta. 
8. Kontroly na základe rozhodnutia v rámci svojej pôsobnosti. 
9. Operatívne kontroly, ktorých nutnosť zapríčinili nepredvídané okolnosti. 

 
B/   PREVIERKY 
 

1. Previerka tvorby rozpočtu mesta na roky 2013 - 2015. 
2. Previerka opodstatnenosti prípadného zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste. 
3. Previerka možností pri prípadnom poskytnutí úveru alebo pôžičky. 

 
C/   SPRACOVANIE STANOVÍSK 
 

1. Spracovanie stanoviska HK k monitorovacej správe o finančnom a vecnom plnení rozpočtu 
mesta na roky 2012 – 2014 k 30.6.2012. 

2. Spracovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu mesta na roky 2013 - 2015. 
 
D/   ĎALŠIE ÚLOHY 

 
1. Vypracovanie plánu činnosti HK na I. polrok 2013.  
2. Evidencia a kontrola vybavenia sťažností podaných u príspevkových organizácií. 
3. Evidencia podaných sťažností a petícií. 
4. Riešenie podaní, oznámení, sťažností a petícií pridelených na vybavenie. 
5. Pripomienkovanie návrhov VZN, vnútroorganizačných smerníc, zmlúv a dohôd. 
6. Archivácia spisov. 
7. Účasť na vyhodnoteniach súťažných návrhov pri verejnom obstarávaní.  
8. Účasť na dražbách pri predaji majetku mesta. 
9. Účasť na výberových konaniach.     
10. Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady. 
11. Účasť na zasadnutiach Novohradsko-Gemerskej regionálnej sekcie Združenia hlavných 

kontrolórov SR. 
12. Štúdium nových zákonov a ostatných právnych dokumentov súvisiacich s výkonom funkcie. 

 
E/   INÉ ÚLOHY 
 

1. Práce na projektoch na získanie prostriedkov z EÚ. 
2. Práce na projektoch na získanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR. 
3. Účasť na realizácii úspešných projektov mesta. 
4. Zastupovanie mesta ako prísediaci Okresného súdu v Lučenci. 
5. Prípadné zastupovanie mesta a príspevkových organizácií v súdnych sporoch na základe 

poverenia príslušného štatutárneho orgánu.  


