Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
V priebehu I. polroka 2021 budú kontroly vykonávané v rozpočtových organizáciách zriadených mestom
Tvrdošín, v Mestskom úrade Tvrdošín, v príspevkovej organizácii zriadenej mestom a taktiež v obchodnej
spoločnosti založenej mestom, kde má mesto Tvrdošín 100% -tný podiel. V návrhu plánu je potrebné uviesť aj
tvorbu koncepčných a metodických materiálov, vypracovanie ktorých ukladá príslušný zákon, napr. zákon
o obecnom zriadení, resp. zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a pod.

A) KONTROLNÁ ČINNOSŤ :
1. Kontrola oblasti prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovostí za uplynulé obdobie roka 2020.
2. Kontrola inventarizácie majetku mesta Tvrdošín k 31.12.2020 so zameraním sa na vykonanie inventarizácie
pokladníc mesta : Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica, ďalej pokladnice v
príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Tvrdošín) a v rozpočtovej organizácii s právnou
subjektivitou (Základná škola Márie Medveckej) .

3. Kontrola plnenia opatrení
v predchádzajúcom období.

prijatých

na

odstránenie nedostatkov zistených

pri kontrolách

4. Kontrola podkladov tematickej previerky zadanej podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Tvrdošíne (ďalej len MsZ ) na I. polrok 2021 s následným vypracovaním písomnej správy na zasadnutie MsZ.
5. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne od naposledy uskutočneného zasadnutia.

6. Kontroly vykonávané na základe požiadania mestského zastupiteľstva a tiež na základe podnetu primátora
mesta, ak vec neznesie odklad ( § 18f odsek 1 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov)
B) PLNENIE INÝCH ÚLOH A ČINNOSTÍ :
1. Sledovanie zmien legislatívy, zákonov, predpisov, týkajúcich sa samosprávy a oblasti kontrolnej činnosti
– výklady, stanoviská, odborné články a tiež všeobecne záväzných nariadení mesta Tvrdošín (VZN).
2. Zvyšovať odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach, organizovaných
Združením hlavných kontrolórov SR ( ZHK SR ) a žilinskou regionálnou sekciou hlavných kontrolórov
a inými vzdelávacími inštitúciami ( Regionálne vzdelávacie centrum Martin – RVC ), zamerať pozornosť
aj na protokoly, resp. správy o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR (na stránke www.nku.gov.sk )
3. Vypracovanie Odborného stanoviska k Návrhu záverečného účtu mesta Tvrdošín za rok 2020.
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
V Tvrdošíne, dňa 24.11.2020

Vypracovala : Ing. Záborská Emília

Dátum zverejnenia Návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 na Úradnej tabuli mesta Tvrdošín :
25.11.2020. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošín dňa
14.12.2020 uznesením č. 14/2020.

