
 

Mestská časť  KOŠICE – Sídlisko KVP 
            
 

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky  

na obdobie od 1. januára 2013 do 30. júna 2013 
 
V súlade s ustanovením § 18f, ods. l písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám tento návrh kontrolnej činnosti na  

obdobie  od 1. januára 2013 do 30. júna 2013: 

 

-  kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku 2012 

-  kontrola dodržiavania zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

-  kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2011 a 2012 

-  kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu v roku 2012 

-  kontrola  príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 4. štvrťrok 2012 

-  kontrola  plnenia schváleného rozpočtu mestskej časti k 31. 3. 2013 

-  kontrola inventarizácie majetku mestskej časti 

-  kontrola  príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 1. štvrťrok 2013 

 

Kontrolná činnosť bude vykonávaná podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade so 

schválenými Zásadami kontrolnej činnosti v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 

 

Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada miestne 

zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného 

rozhodnutia  predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov 

k výkonu kontroly. 

 

V súlade s ustanovením § 18f, ods. l písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov bude vypracovaná: 

                                                                            „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012“.  

 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov bude vypracované: 

                                           „Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012“. 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Anna Hóková 

                                                                                                    miestna kontrolórka  

 

V Košiciach, 30. 10. 2012                                                                                                                      

Zverejnené od 5. 11. 2012 


