PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
hlavného kontrolóra Mesta Brezová pod Bradlom na II. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá hlavný kontrolór návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie
II. polroka 2020.
A ) KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Kontrola evidencie ťažby dreva v spoločnosti Mestské lesy s.r.o. a kontrola fakturácie vyťaženej
drevnej hmoty a kontrola spôsobu stanovovania cien (presun kontroly z júna 2020)
2. Kontrola vybraných účtovných dokladov za obdobie január - marec 2020
3. Kontrola predloženia majetkových priznaní predkladaných podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone prác vo verejnom záujme
4. Kontrola čerpania finančných prostriedkov na podpoložke 637036 - reprezentačné výdavky
5. Kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Brezová pod Bradlom.
6. Kontroly vykonané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom a
kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór
dozvedel pri výkone svojej činnosti.
B ) PRÍPRA VA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MA TERIÁLOV

1.
2.
3.
4.
5.

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na roky 2021 - 2023.
Stanoviská HK k úpravám rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom v II. polroku 2020.
Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Metodická podpora pri príprave interných predpisov a smerníc na MsÚ v Brezovej pod Bradlom.

C) IN É ČINNOSTI

1. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva Mesta Brezová pod Bradlom.
2. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a
školeniach.
3. Účasť na pravidelnej konferencii hlavných kontrolórov miest a obci SR.
Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti, množstva
agendy a časovej náročnosti. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke Mesta Brezová pod Bradlom v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. §18f ods.l písm. b).

Návrh plánu vypracoval: PaedDr. Rastislav Púdelka, hlavný kontrolór

