
Uznesením Mestského zastupiteľstva Pezinok č. 252/2016 zo dňa 08.12.2016 bol schválený Plán 

kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2017 

 

Plán kontrolnej činnosti  

útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017  

 

 

 

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 I. polrok 2017  s týmto zameraním: 

 

 

1./Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

2./Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 

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

neskorších zmien a doplnkov 

 

3./Kontrola dohôd o finančnej pomoci  z účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej 

pomoci,  kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2016,            vykonať v súlade 

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

zmien a doplnkov a v zmysle ust. § 7 bod 4 VZN č. 4/2013  

4./Kontrola plnenia zmluvných podmienok za IV.Q.2016 a ročné vyúčtovanie hospodárenia  v  

LESY SR, š.p., 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 uznesení MsZ za II. polrok 2016 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 

 

6./Kontrola finančného hospodárenia za rok 2016 Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.,  

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

neskorších zmien a doplnkov 

 

7./Kontrola finančného hospodárenia za rok 2016  TV PEZINOK, s.r.o. vykonať v súlade 

s ustanovením  § 18d  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

 

8./Kontrola  hospodárenia za rok 2016 Pezinské kultúrne centrum, p.o., vykonať v súlade 

s ustanovením  § 18d  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov 

 

9./Kontrola  hospodárenia za rok 2016 Mestský podnik služieb, p.o., vykonať v súlade 

s ustanovením  § 18d  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov 

 

10./Kontrola  hospodárenia za rok 2016  Mestské múzeum v Pezinku, p.o., vykonať v súlade 

s ustanovením  § 18d  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

 

 



11./Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2016 

vypracovať a predložiť MsZ odborné stanovisko pred jeho schválením  -  v súlade s ustanovením § 18f  

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

 

12./Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri prenájme nehnuteľností vo vlastníctve 

Mesta Pezinok  - náhodný výber     

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

neskorších zmien a doplnkov, so zameraním na zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri 

hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta   

 

13./Kontrola plnenia zmluvných podmienok za I.Q.2017 LESY SR, š.p., 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 

 

 

Kontroly,  na základe uznesenia MsZ  vykonané  v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. h)  zákona 

č. 369/1990 Zb.  kontroly vykonané z vlastného uváženia a poznatkov, získaných pri výkone svojej 

činnosti, kontroly pokladníc.  

Vybavovanie podnetov,  prešetrovanie sťažností a  petícií  v zmysle  Zásad postupu pri prijímaní, 

evidovaní, vybavovaní a  kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb 

v podmienkach Mesta Pezinok. Vybavovanie a prešetrovanie podnetov v zmysle dokumentov Etický 

kódex zamestnanca Mesta Pezinok a Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy Mesta 

Pezinok. 

 

 

V Pezinku, dňa 21.11.2016 

Ing. J. Sandtnerová,  hlavná kontrolórka Mesta Pezinok 

 

      

 

 


