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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra   
na II. polrok 2017 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
 
       V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove návrh Plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017. Výkon kontrolnej činnosti 
realizuje v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým v meste 15 dní pred 
prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. 
 
 Hlavný kontrolór spolu s útvarom hlavného kontrolóra v II. polroku 2017 vykonajú kontroly:  
 

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ podľa čl. XI Rokovacieho poriadku MsZ  
(písomná informácia sa predkladá poslancom MsZ na každé rokovanie MsZ). 
 
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Bardejov   
                                       organizácie zriadené Mestom Bardejov 

      Termín:  podľa plánu rokovaní Zodp.:   hlavný kontrolór mesta  
                     v II. polroku 2017              a uzn. MsZ určení nositelia úloh 

 
2. Kontrola v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. so 100%-nou 

majetkovou účasťou mesta.  
 
Kontrolovaný subjekt:   Mestské lesy Bardejov, s.r.o. 
                                                                             
Termín:    júl - september 2017  Zodp.:  hlavný kontrolór mesta 
         útvar hlavného kontrolóra    
 

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných 
v roku 2016. 

 
Kontrolovaný subjekt:  Mesto Bardejov,  
                                      rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mestom Bardejov 
 
Termín:    september 2017  Zodp.:  hlavný kontrolór mesta 
         útvar hlavného kontrolóra        
 

4. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákonných ustanovení  pri tvorbe 
a použití  fondov mesta. 
 
Kontrolovaný subjekt:  Mesto Bardejov 
                                                                     
Termín:    október 2017  Zodp.:  hlavný kontrolór mesta 
         útvar hlavného kontrolóra    
 

5. Kontrola poskytnutých finančných príspevkov občanom mesta v zmysle 
Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov 
mesta.  
 
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Bardejov  
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Termín:    november 2017  Zodp.:  hlavný kontrolór mesta 
         útvar hlavného kontrolóra    
 

6. Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých 
z rozpočtu mesta podľa VZN č. 68/2005  o poskytovaní dotácií.   
 
Kontrolovaný subjekt:  Mesto Bardejov 
                                                                     
Termín:     december 2017  Zodp.:  hlavný kontrolór mesta 
         útvar hlavného kontrolóra    

           
7. Kontrola rozpočtového hospodárenia mesta pri čerpaní finančných prostriedkov 

v hotovosti so zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia 
mesta. Inventarizácia pokladne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Bardejov  
 

      Termín:  priebežne Zodp.:   hlavný kontrolór mesta 
              útvar hlavného kontrolóra 

 
 
       V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov 
hlavný kontrolór v II. polroku 2017 predloží na rokovanie MsZ: 
 

1. Správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti – priebežne 
2. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 
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                                                                                      Mgr. Vladimír Harajda 
                                                                                      hlavný kontrolór mesta 
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