Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020:
A/ TEMATICKÉ A PRAVIDELNÉ KONTROLY
1. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v podmienkach mestských
rozpočtových organizácií – kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v Základnej škole,
Školská 1
2. Kontrola evidencie hrobových miest, príjmu z prenájmu hrobových miest, kontrola
nájomných zmlúv na hrobové miesta - VPS
3. Kontrola výberu dane z nehnuteľností – MsÚ
4. Kontrola výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v rozpočtovej organizácii – Materská škola – Óvoda, Štúrova 1
5. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
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 návrhu rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2021 - 2023
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 I. 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
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