NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ CINNOSTI

HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
NA1. POLROK2018

Kontrolny proces je neoddelitel'nou súcast'ou struktúry riadenia samosprávy
Mesta Banská Bystrica a jeho hospodárenia s verejnymi prostriedkami, kde plní funkcie spátnej

vazby. Ucinná a ciel'avedome uplatñovaná kontrola prispieva k neustálemu skvalitñovaniu

riadiaceho procesu samosprávy.

Úlohou hlavného kontrolóra je vykonávaf kontrolu z hl'adiska dodrziavania zákonnosti

predovsetkym so zameraním sa na dodrziavanie hospodárnosti, efektívnosti, úcinnosti
aúcelnosti pri nakladaní s majetkom mesta a mestu zverenym majetkom státu. Hlavny
kontrolór pri tom plní najma úlohy ustanovené v § 18 f zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorsích predpisov.

Vykon kontroly vychádza z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti,

nestrannosti a aktuálnosti a je realizovany podra metodiky uvedenej v zákone o fmancnej

kontrole vo verejnej správe.

V procese samosprávneho riadenia mesta je predmetom kontroly najmá kontrola

príjmov, vydavkov a fínancnych operácii mesta, kontrola vybavovania st'azností a petícii,
kontrola vseobecne záváznych právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia

uznesení mestského zastupitel'stva, kontro la dodrziavania internych predpisov me sta
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 najmá
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 a iné.

Kontrolnej cinnosti podliehajú mestsky úrad, rozpoctové a príspevkové organizácie
zriadené mestom, právnické osoby, v ktorych má mesto majetkovú úcast', iné osoby, ktoré
nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorym bol majetok mesta ponechany na uzívanie,
a to v rozsahu tykajúcom sa tohto majetku, d'alej 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
Bvstrici ™Návrh plánu kontrolnei cinnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bvstrica
nal, polrok 2018*^

Zameranie kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra v 1. polroku 2018:
Al. Vlastná kontrolná cinnosf

1) Kontrola plnenia opatrení prijatych na odstránenie a nápravu nedostatkov zistenych pri
kontrolách vykonanych a ukoncenych hlavnym kontrolórom Mesta Banská Bystrica
v 1. polroku 2017 (osobitny vykon kontroly v kontrolovanych subjektoch).

2) Kontrola dodrziavania zmluvnych závazkov vyplyvajúcich zo zmlúv o nájme
nebytovych priestorov uzatvorenych príspevkovou organizáciou ZAaRES Banská
Bystrica v roku 2017.

3) Kontrola poskytnutia a cerpania úcelovych prostriedkov formou dotácií v roku 2017
z rozpoctu Mesta Banská Bystrica - odd. zivotného prostredia MsÚ.

4) Kontrola inventarizácie majetku, závazkov a rozdielu majetku a závazkov v úctovníctve
Centra vol'ného casu Havranské k 31. 12. 2017.

5) Kontrola vedenia avyúctovania autodopravy v podmienkach Mestskej polície
Banská Bystrica.

6) Kontrola evidencie, vyberu a úctovania poplatkov za skolsky klub detí vo vybranej
základnej skole.

7) Kontrola evidencie, vyberu a úctovania poplatkov v zariadení skolského stravovania
vo vybranej základnej skole.

8) Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorych sa hlavny
kontrolór dozvedel pri vykone svojej cinnosti.

9) Kontroly vykonávané na základe prijatych uznesení MsZ v Banskej Bystrici.

A2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupitel'stva prijatych v2 polroku 2017
(vykonávaná v súlade s § 27 Rokovacieho poriadku MsZ v Banskej Bystrici)

B. Príprava a tvorba materiálov pre MsZ

1) Vypracovanie správ o kontrolnej cinnosti útvaru hlavného kontrolóra na zasadnutia
MsZ.

2) Vypracovanie odborného stanoviska k záverecnému úctu
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3) Sledovanie stavu a vyvoja dlhu Mesta Banská Bystrica v zmysle § 17 ods. 5 zákona
NRSR c. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlách územnej samosprávy a zmene
a doplnení niektorych zákonov.

V Banskej Bystrici, 27.11.2017
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