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Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Materiál
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 25. júna 2020

K bodu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Predkladá:
Ing. Anton Trišč
hlavný kontrolór

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo predložený materiál,
schvaľuje

Vypracoval:
Ing. Anton Trišč
hlavný kontrolór

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
a poveruje hlavného kontrolóra
vykonaním uvedených kontrol

Hlavný kontrolór Mesta Sabinov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2020.


Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole inventarizácie majetku mesta



Kontrola čerpania dotácie na prenesený výkon štátnej správy na spoločný stavebný
úrad



Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu mesta na rekonštrukciu verejného osvetlenia
mesta v roku 2019



Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe komunikácie Šancová



Kontrola čerpania a použitia vybraných výdavkov rozpočtu za rok 2019 v rozpočtovej
organizácii mesta Základná škola 17. novembra



Kontrola čerpania kapitálových výdavkov na rozšírenie kapacít MŠ Jarková



Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe bytového domu A3 na ulici
Mlynskej



Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 a k návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2021- 2023



Predkladanie správ o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu na najbližšom
zasadnutí po ukončení kontroly



Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021



Vypracovávanie stanovísk k návrhom na zmeny rozpočtu



Priebežná evidencia a kontrola vybavovania sťažností a petícií na mestskom úrade



V prípade potreby vykonanie konkrétnej kontroly na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva, na základe rozhodnutia primátora mesta alebo z vlastného podnetu na
základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti

Zverejnené dňa 9.6.2020
Spracoval: 8.6.2020

Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór mesta

