
 

 

Plán kontrolnej činnosti  

útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015  
(zverejnené na úradnej tabuli Mesta Pezinok 25.05.2015) 

 

 

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm.b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov predkladám na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku  Návrh 

plánu kontrolnej činnosti  ÚHK na II. polrok 2015  s týmto zameraním: 

 

 

1./ Kontrola plnenia zmluvných podmienok za II.Q.2015  s  LESY SR, š.p., OZ Smolenice so 

zameraním na vyhodnotenie hospodárenia voči celoročnému plánu 

vykonať v súlade s ustanovením § 18d  ods.2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

2./ Kontrola plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2015 a nesplnených uznesení z predchádzajúcich 

období 
vykonať v súlade s ustanovením § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

3./ Kontrola správnosti zaradenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie 

v   rozpočtových organizáciách mesta Pezinok – ZŠ Kupeckého, ZŠ Na bielenisku, ZŠ Fándlyho 

a ZŠ s MŠ Orešie 

vykonať v súlade s ustanovením § 18d ods.2 písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

4./ Kontrola plnenia zmluvných podmienok za  III.Q. 2015 s  LESY SR, š.p., OZ Smolenice 

vykonať v súlade s ustanovením § 18d  ods.2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

5./ Kontrola plnenia zmluvných podmienok Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Štefánikova 10, 

Pezinok  za rok  2015 

vykonať v súlade s ustanovením § 18d  ods.2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

6./ Kontrola dodržania zákonných podmienok pri obstaraní majetku mesta Pezinok  za I. polrok 

2015 na vybranej rozpočtovej položke. 
vykonať v súlade s ustanovením § 18d ods. 2) písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

7./ Stanovisko  k návrhu rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2016 a viacročnému rozpočtu na roky 

2016 – 2018  
vypracovať a  predložiť odborné stanovisko, pred jeho schválením,  MsZ  v súlade s ustanovením § 

18f ods.1 písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

 

Tematické a mimoriadne kontroly, ak o to požiada MsZ a to v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. 

h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Vybavovanie sťažností, podnetov a oznámení  v zmysle dokumentov: Etický kódex volených 

predstaviteľov samosprávy mesta Pezinok, Etický kódex zamestnanca mesta Pezinok a Interná 

smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti.  

 

 

V Pezinku, dňa  15.05.2015 

Vypracovala: Ing. Janka Sandtnerová      

                       hlavná kontrolórka Mesta Pezinok 

 


