
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

 
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021: 

 

A/   TEMATICKÉ A PRAVIDELNÉ KONTROLY 
 

1. Kontrola vyúčtovania dotácií v oblasti rozvoja vedy, vzdelania, telovýchovy 

poskytnutých z rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2020 

2. Kontrola osobných spisov v príspevkových organizáciách mesta Fiľakovo – MsKS, 

HMF 

3. Kontrola výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri 

Základnej škole Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. 

Koháry István Alapiskola v školskom roku 2019/2020 

4. Kontrola objednávok na obstaranie majetku, materiálu, tovarov, prác a služieb a 

dodávateľských faktúr za II. polrok 2020 - VPS 

5. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta 

6. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

7. Kontrola vybavovania sťažností a petícií  

 

 

B/   OSTATNÉ KONTROLY 

 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 

2. Kontroly vykonávané na základe podnetu mestského zastupiteľstva alebo primátora 

mesta, ak vec neznesie odklad 

3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti 

 

C/   STANOVISKÁ A INÁ ČINNOSŤ 

 

1. Spracovanie stanoviska HK k záverečnému účtu mesta za rok 2020 

2. Spracovanie stanoviska HK pri prípadnom prijatí návratných zdrojov financovania 

mestom 

3. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy 

4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 

2021 

5. Pripomienkovanie návrhov VZN, vnútroorganizačných smerníc, zmlúv a dohôd. 

6. Účasť na vyhodnoteniach súťažných návrhov pri verejnom obstarávaní.  

7. Účasť na výberových konaniach.     

8. Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady. 

9. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení a Zásadami podávania, 

preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej 

protispoločenskej činnosti v meste Fiľakovo 

 

 

 

Ing. Judita Mihályová 

hlavná kontrolórka mesta 


