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Dôvod predloženia

§ 18f ods. 1 písmeno b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

Návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
a) Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice – Západ
na 2. polrok 2019 podľa predloženého návrhu.
b) Poveruje kontrolóra vykonávaním kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu

Dôvodová správa
Hlavný kontrolór, resp. kontrolór mestskej časti v súlade s § 18f ods. 1 písmeno b) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá zastupiteľstvu raz
za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Návrh bol zverejnený
v súlade so zákonom na úradnej tabuli a webovej stránke dňa 5.6.2019.
Navrhnuté oblasti kontroly som stanovil na základe plánov kontrolnej činnosti za predošlé
roky. Začiatkom obdobia formálne ukončím aj kontroly z predchádzajúceho obdobia.
Kontrolór je na základe § 18f ods. 1 písmeno h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada zastupiteľstvo. V zmysle novej úpravy zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení platnej od 1.4.2018, o vykonanie kontroly môže požiadať
okrem zastupiteľstva aj starosta, ak vec neznesie odklad. Termín realizácie je závislý od
rozsahu požadovanej kontroly a môže mať dopad aj na presun niektorej kontroly zo
schváleného plánu. Prípadné zmeny schvaľuje miestne zastupiteľstvo.
V Košiciach dňa 5.6.2019
Ing. Jozef Filipko

Kontrolór Mestskej časti Košice - Západ
V súlade s § 18f ods. 1 písmeno b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
predkladám Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Západ

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Západ
na 2.polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti:
1. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov a súladu s internými predpismi za I. polrok 2019.
2. Kontrola dodržiavania príslušných všeobecne záväzných a interných právnych
predpisov pri vykonávaní agendy matriky, evidencie obyvateľstva a vnútornej správy.
3. Kontrola opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou (stav
k 30.11.2019).
4. Ukončenie rozpracovaných kontrol z predchádzajúceho obdobia.
Poznámka:
Poradie plánovaných kontrol sa môže meniť v závislosti od rozsahu
jednotlivých kontrol alebo v dôsledku vykonania neplánovaných kontrol na základe
požiadaviek miestneho zastupiteľstva.
Okrem plánovaných kontrol vykonám aktivity, ktoré mi ukladajú a umožňujú príslušné
právne predpisy:
-

Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020,
Odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu na roky 2020-2022,
Predkladanie správ o výsledkoch kontroly miestnemu zastupiteľstvu,
Účasť na zasadnutiach Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva,
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly,
Odborné konzultácie s hlavným kontrolórom Mesta Košice, s kontrolórmi mestských
častí v Košiciach a Združenia hlavných kontrolórov SR.
Spolupráca a konzultácia s úradom pri riešení aktuálnych problémov.

Košice, 5.6.2019

Ing. Jozef Filipko
Zverejnené dňa: 5.6.2019

