
 

Mestská časť  KOŠICE – Sídlisko KVP 
                                                                                                                       
 

 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti 
na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 

 
 
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 plánu kontrolnej 
činnosti na  obdobie  od 1. januára 2020 do 30. júna 2020: 
 
 
A)  KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 
V priebehu I. polroka 2020  bude kontrolórka mestskej časti pri vykonávaní kontrolnej 
činnosti postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v  znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v 
súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi Mestskej 
časti Košice – Sídlisko KVP. 
  
Plán kontrolnej činnosti zahŕňa vykonanie týchto kontrol: 
 
-  kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré boli schválené v roku 2019 

-  kontrola  príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti za 4. štvrťrok 2019 

-  kontrola postupov vo verejnom obstarávaní vybraných zákaziek v roku 2019 

-  kontrola vybraných nájomných zmlúv 

-  kontrola  zameraná na  čerpanie prostriedkov podľa  schváleného rozpočtu k 31. 3. 2020 

 
 
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. 
 
 
 
 
 

 



B) PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV 
 

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 2019“.  
 
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 2019“. 
 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení zmien a doplnkov bude vypracované „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 
mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2021“.  
 
 
Kontrolórka mestskej časti bude zabezpečovať odborné, administratívne a organizačné veci 
súvisiace s preverovaním oznámení o protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom číslo 
54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Smernicou o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 
 
                                                                                                                
 
C)   VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA 

 
V rámci finančných možností bude využitá ponuka školení a seminárov k aktuálnym 
odborným otázkam. Budú sa využívať tiež vzdelávacie aktivity organizované v rámci 
Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Odborné znalosti je možné zvyšovať i účasťou 
na konferenciách. 
 
 
D)  KOORDINÁCIA VÝKONU ĆINNOSTI KONTROLÓRKY V RÁMCI MIEST 

A OBCÍ SR 
 

Aktívna účasť na stretnutiach hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Ich predmetom bude 
koordinácia a metodika postupov, námetov a rozsah kontrol v mestách a obciach SR, 
odovzdávanie a výmena skúseností z jednotlivých oblastí činností, koordinácia plánovacích, 
koncepčných a vzdelávacích aktivít s ostatnými kontrolnými orgánmi pôsobiacimi na území 
mesta Košice. 
 
 
                                                                                                     Ing. Anna Hóková, v. r.     
                                                                                                kontrolórka mestskej časti  
  
 
 
V Košiciach, 27. 11. 2019                                                                                                                      
Zverejnené od 29. 11. 2019 


