Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Turčianske Teplice na obdobie apríl 2015 – jún 2015.
Plán kontrolnej činnosti HK na mesiace apríl – jún 2015 bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 65/2015 dňa 23. apríla 2015.

1. Výkon pravidelnej následnej kontroly
1.1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Turčianskych
Tepliciach z rokovaní v I. polroku 2015
T: priebežne v I. polroku 2015
1.2. Kontrola čerpania finančných prostriedkov a stav realizácie projektov financovaných
z mimorozpočtových zdrojov (štátnych fondov, zdrojov EÚ), v priebehu ich realizácie (v
zmysle uznesenia MZ č. 159/2008)
T: priebežne v I. polroku 2015
2. Výkon následnej finančnej kontroly
2.1. Kontrola vybavovanie sťažností podaných na MsÚ Turčianske Teplice – dodržiavanie
zákona 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
T: apríl 2015
2.2. Následná finančná kontrola smernice č.4/2014 pre používanie služobných mobilných
telefónov za rok 2014
T: máj 2015
2.3. Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.
v platnom znení pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok na Mestskom úrade
Turčianske Teplice za obdobie apríl 2013 – marec 2015
T: máj 2015
2.4. Následná finančná kontrola úhrad odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených
zamestnancov Mesta Turčianske Teplice za rok 2014.
T: jún 2015
2.5. Následná finančná kontrola príjmov a výdavkov Mestskej polície v roku 2014
T: jún 2015
3. Ostatné kontroly
3.1 Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva
3.2 Kontroly v zmysle § 18f ods. 1 písm. f) zákona o obecnom zriadení
3.3 Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti, prípadne na základe podnetov
príslušných orgánov
4. Stanoviská a iné materiály
1. Prípadná pomoc pri spracovaní metodických materiálov mesta
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SPRACOVAL:
Dušan Hrivnák, kontrolór Mesta Turčianske Teplice
24. apríla 2015
Návrh Plánu kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v meste obvyklým (vyvesením
na úradnej tabuli a uverejnený na webovej stránke mesta) dňa : 08.04.2015
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