
 
 

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov          
                                                                                                              

Číslo: 15 
 
 
Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  31.7.2017 
 
 
Názov materiálu:  Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017  
 
 
Obsah materiálu:  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

schvaľuje 
plán  zamerania  kontrolnej  činnosti   hlavného  kontrolóra  na II. polrok  2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 
Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 
 
 
 
 
 
V Trebišove, dňa 25.7.2017 
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Hlavný kontrolór Mesta Trebišov 

 
 

p r e d k l a d á m 

 

Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove 

 

plán 

kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra na II. polrok  2017 

na  Mestskom  úrade  v  Trebišove  a v mestských organizáciách.  

 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra  v II. polroku 2017 

zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva 

podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácii mesta, 

kontrolu vybavovania sťažností a petícii, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov, vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského 

zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta, kontrolu plnenia ďalších 

úloh ustanovených osobitnými predpismi a na spracovanie stanoviska k rozpočtu Mesta 

Trebišov na rok 2018. 

  

Základom k predloženému plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v II. polroku 2017 

sú najmä: 

 Rozbory najzávažnejších problémov a výsledkov hospodárenia na mestskom úrade, 

jeho strediskách a mestských organizáciách. 

 Podnety mestského zastupiteľstva, podnety zo strany občanov a vlastné zistenia pri 

výkone kontrolnej činnosti.  
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PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSŤ NA II. POLROK 2017 

 

 

1. Ukončenie neplánovaných začatých kontrol  

a. Kontrola odmeňovania zástupcu primátora mesta Ing. Róberta Puciho (začatie 

kontroly – 31.5.2017) 

b. Kontrola plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb s advokátom doc. 

JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD. zo dňa 13.10.2016 a nesprístupnenia záverov 

plnenia tejto zmluvy (právneho rozboru) poslancom Mestského zastupiteľstva 

v Trebišove (začatie kontroly – 31.5.2017) 

c. Kontrola stavu nehnuteľného a hnuteľného majetku v mestskom parku 

(začatie kontroly – 14.6.2017) 

d. Kontrola dodržiavania základných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov (začatie kontroly – 14.6.2017) 

2. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v Bytovom podniku 

Trebišov, s.r.o. 

3. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku 

4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2017 

5. Kontrola stavu vybraných nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trebišov 

6. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 

7. Ostatné kontroly vykonávané z podnetov poslancov mestského zastupiteľstva a z 

vlastného podnetu, na základe poznatkov z vyhodnotenia podaní, o ktorých sa hlavný 

kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti  

 

 

V Trebišove, dňa 9.6.2017 

 
 
 
     
                                                                                                    Ing. Ľubomír Princík 
                                                                                                   hlavný kontrolór mesta 


