Návrh plánu kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra

Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2016
Základnou úlohou hlavného kontrolóra je vykonávaf kontrolu z hl'adiska dodrziavania
zákonnosti predovsetkym so zameraním sa na dodrziavanie hospodárnosti, efektívnosti, úcinnosti
a úcelnosti pri nakíadaní s majetkom mesta a mestu zverenym majetkom státu. Hlavny kontrolór pri
tom plní úlohy ustanovené v § 18f zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorsích
predpisov.

Vlastny kontrolny proces je neoddelitel'nou súcast'ou systému riadenia samosprávy Mesta
Banská Bystrica a jeho hospodárenia s verejnymi prostriedkami, kde plní fiinkcie spátnej vazby.

Úcinná a desvedóme uplatñovaná kontrola prispieva k neustálemu skvalitñovaniu riadiaceho
procesu samosprávy.

Vykon kontroly vychádza z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, nestrannosti
a aktuálnosti a je realizovany podl'a metodiky uvedenej v zákone c. 357/2015 Z. z. o financnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorych zákonov.

V procese samosprávneho riadenia mesta je predmetom kontroly najma kontrola príjmov,
vydavkov a fínancnych operácii mesta,

kontrola vybavovania st'azností

a petícii, kontrola

vseobecne závaznych právnych predpisov vrátane naríadení mesta, kontrola plnenia uznesení
mestského zastupitel'stva, kontrola dodrziavania internych predpisov mesta ako aj kontrola d'alsích

úloh ustanovenych osobitnymi predpismi, napr. zákonom c. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorych zákonov. Kontrolou sa overuje
súlad pozadovaného zákonného stavu so skutocnosfou najma v oblastiach, akymi sú úctovníctvo,
statistické vykazníctvo, operativa, evidencia, rozbory hospodárskej cinnosti, analyzy rozpoctového
procesu, verejné obstarávania, interné predpisy, ich dodrziavanie a súlad s externou legislatívou
ainé.

Kontrolnej cinnosti podliehajú mestsky úrad, rozpoctové a príspevkové organizácie zriadené
mestom, právnické osoby, v ktorych má mesto majetkovú úcasf, iné osoby, ktoré nakladajú

s majetkom mesta alebo ktorym bol majetok mesta ponechany na uzívanie, a to v rozsahu
tykajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorym boli poskytnuté z rozpoctu mesta úcelové dotácie alebo
návratné, ci nenávratné financné vypomoci, a to v rozsahu nakladania s tymito prostriedkami.

Plan kontrolnej cinnosti je základnym vychodiskom pre vykon kontroly.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1, písm. b) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorsích predpisov predkladám Mestskému zastupitel'stvu v Banskej
Bystrici ,,Návrh plánu kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
na 2. polrok 2016".

Zameranie kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra v 2. polroku 2016:
A.1 Vlastná kontrolná cinnosf

1 .K ontrola zákonnosti a dodrziavania postupov podl'a vseobecne závazného nariadenia Mesta
Banská Bystrica c. 11/2015 o miestnych daniach a poplatku v casti ,,Dan za ubytovanie"
v 1. polroku 2016

2.K ontrola plnenia opatrení prijatych na nápravu nedostatkov pri vykonanych následnych
fínancnych kontrolách v 2. polroku 2015
3.K ontrola zákonnosti a hospodárnosti pri cerpaní participatívneho rozpoctu Mesta Banská
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