Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra
mesta Topoľčany na I. polrok 2016
(schválený uznesením MsZ č. 181/8/2015, zo dňa 9.12.2015)
1. Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta na
Základnej škole Ul. Škultétyho 2326/11 Topoľčany, Program č. 14 - Školstvo
a vzdelávanie, Podprogram č. 2. - Základné školy a školské zariadenia za rok 2015
2. Kontrola bežných príjmov – položka 220 - Administratívne a iné poplatky a platby –
vybrané položky za rok 2015
3. Kontrola bežných výdavkov, Program č. 2.- Ľudské zdroje a podporná činnosť,
Podprogram č. 2 - Podporná činnosť - Položka 630 – výdavky na vybrané tovary a služby
za rok 2015
4. Kontrola vybranej činnosti príspevkovej organizácie - nájomných zmlúv uzatvorených
Mestským kultúrnym strediskom Topoľčany, platných v roku 2015
5. Kontrola bežných výdavkov na opravy, údržbu a služby vo vybranom športovom objekteProgram č. 12. Šport, podprogram č.1. – objekty pre šport, za rok 2015
6. Kontrola inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta
Topoľčany za rok 2015
7. Kontrola bežných výdavkov na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke za rok 2015Program č. 15 – Sociálna pomoc a iné sociálne služby, Podprogram č. 4: Iné sociálne
služby a jednorazové dávky
8. Kontrola plnenia prijatých opatrení z následných finančných kontrol vykonaných
útvarom hlavného kontrolóra mesta
9. Vypracovanie informatívnej správy o prijatých a vybavovaných sťažnostiach a petíciách
za rok 2015, v zmysle Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta
Topoľčany
10. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta za rok 2015
11. Vypracovanie odborného stanoviska k rozboru hospodárenia a k záverečnému účtu mesta
Topoľčany za rok 2015 a vypracovanie stanoviska k rozboru hospodárenia MsKS
Topoľčany za rok 2015
12. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ Topoľčany a monitoring výberových konaní
uskutočňovaných jednotlivými odbormi MsÚ
13. Prijímanie, evidovanie a kontrola vybavovania sťažností a petícií občanov mesta
14. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov a zistení, o ktorých sa
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti
15. Vykonávanie kontrol na základe požiadavky mestského zastupiteľstva
16. Kontrola dodržania investičných záväzkov vyplývajúcich z koncesnej zmluvy za r. 2014 –
2015 (Kontrola doplnená na základe uznesenia MsZ č. 181/8/2015 z 8. riadneho
zasadnutia MsZ v Topoľčanoch, konaného dňa 9.12.2015)

V Topoľčanoch dňa 14.12.2015

Ing. Ján Kmeťo
Hlavný kontrolór mesta

