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       MESTO PRIEVIDZA
    
       Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

           









Materiál MsZ č. 43/13
Mestská rada:    	   18.06.2013
  							Mestské zastupiteľstvo: 25.06.2013








N Á V R H
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013







Predkladá a spracovala: Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta

Napísala: Ing. Henrieta Gebrlínová





v Prievidzi, dňa 23. mája 2013




Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
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Návrh na uznesenie: 




Mestská rada:

berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013




Mestské zastupiteľstvo:

Uznesenie č.     /13
	berie na vedomie

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013

	schvaľuje- neschvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013
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	Medzi povinnosti hlavnej kontrolórky , ktoré vyplývajú z ustanovenia § 18f) ods. 1b) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov patrí úloha predložiť MsZ v Prievidzi raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.


N á v r h 
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky 
na II. polrok 2013
	


Predmetom kontrolnej činnosti bude vykonávanie následnej finančnej kontroly so zameraním na kontrolu finančných operácií v súlade s ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z.z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými aktmi riadenia a so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.


	Kontrola plnenia uznesení MsZ

Kontrola dodržiavania internej smernice IS 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou právnickými osobami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta Prievidza ( výberovým spôsobom)
	V zmysle Príkazného listu primátorky mesta č. 11/2012 z 20.09. 2012 po zúčtovaní dotácií prijímateľmi vykonať následnú finančnú kontrolu všetkých dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných záväzkov
	Kontrola dodržiavania práv a povinností spoločnosťou UNIPA, spol.s.r.o. ako nájomcu podľa podmienok Nájomnej zmluvy č. 02/2012 zo dňa 02.04.2012 v znení neskorších doplnkov
	Vykonanie ďalších kontrol na základe kontroly plnenia uznesení MsZ, podnetov    MsZ, podnetov obyvateľov a sťažností


Následná finančná kontrola bude vykonávaná v kontrolovaných subjektoch:
	právnické osoby s majetkovou účasťou mesta

mestský úrad
rozpočtové organizácie
osoby, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté účelové dotácie

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 06.06. 2013.
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