MESTO BYTČA
Mestský úrad, Námestie SR 1/1, 014 01 BYTČA
Plán

kontrolnej

činnosti hlavného kontrolóra Mesta
I. polrok 2019

Bytča na

Kontrolná činnosť v I. polroku 2019 bude realizovaná :
•
•

Na mestskom úrade
V rozpočtových organizáciách zriadených mestom

I. Kontroly v súlade s § 18 d ods. 1 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení
1/ Kontrola plnenia
I. polroku 2019.

uznesení

Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča schválených v

2/ Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 v podmienkach samosprávy - Mesta
Bytča.
3/ Kontrola plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v I. polroku 2018.
4/ ZPS a DS Jesienka, Treskoňova č. 813, Bytča
Kontrola vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2018.
5/ Mesto Bytča/Mestský úrad v Bytči
Kontrola dodržiavania uznesení mestského zastupiteľstva pri prenájme nebytových
priestorov a pozemkov vo vlastníctve
Mesta Bytča (nie správcov majetku) prijatých
Mestským zastupiteľstvom v Bytči v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
6/ Základná škola, Ul. Mieru č.1235, Bytča
Kontrola vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2018.

II. Stanoviská v súlade s §18 f zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu Mesta Bytča na rok 2018.
Vypracovanie odborných stanovísk k úpravám rozpočtu Mesta Bytča v I. polroku 2019.
Vypravovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
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III. Ostatná kontrolná činnosť
Kontroly vykonané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča.
Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti.

IV. Ostatné úlohy a činnosti
Aktívna účasť na zasadnutiach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča.
Metodická podpora pri príprave interných predpisov MsÚ.
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch
a školeniach.
Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky,
závažnosti, množstva agendy a časovej náročnosti.
Vypracoval : Ing. Štefan Bučo, hlavný kontrolór
V Bytči, dňa : 25.2.2019

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 bol zverejnený
na webovej stránke (hlavný kontrolór) Mesta Bytča dňa 1.2.2019.
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