Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Turčianske Teplice na obdobie I. polrok 2018.
(schválený uznesením Msz č. 107/2017 dňa 14. decembra 2017).
V súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov,
hlavný kontrolór predkladá mestskému
zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh kontrol na obdobie I. polroka 2018:
Kontrola vybavovania sťažností a petícií podaných na Msú Turčianske Teplice –
dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve a Smernice č. 1/2013 na vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach
samosprávy mesta Turčianske Teplice za r. 2017.
T: február 2018
2. Finančná kontrola dodržiavania smernice č. 4/2014 pre používanie služobných mobilných
telefónov za rok 2017.
T: marec 2018
3. Finančná kontrola hospodárenia Spoločný obecný úrad za r. 2017.
T: apríl 2018
4. Finančná kontrola bežných príjmov – nedaňové príjmy v položke 212 – Nájomné - mesto
Turčianske Teplice v zastúpení Teplico, s.r.o. za r. 2016.
T: máj 2018
5. Finančná kontrola hospodárenia v ZŠ s MŠ Školská za r. 2017.
T: jún 2018
6. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach
z rokovaní v I. polroku 2018.
T: priebežne v I. polroku 2018
7. Kontrola plnenia interpelácií vznesených na mestskom zastupiteľstve.
8. Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva.
9. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti, prípadne na základe podnetov príslušných
orgánov.
10. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta Turčianske Teplice za rok
2017.
11. Súčinnosť pri spracovaní metodických materiálov mesta a zefektívňovaní finančných
tokov mesta Turčianske Teplice.
1.

SPRACOVAL:
Dušan Hrivnák, hlavný kontrolór mesta Turčianske Teplice
24. novembra 2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v meste obvyklým (vyvesením
na úradnej tabuli a uverejnený na webovej stránke mesta) dňa : 28.11.2017
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