Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava
na I. polrok 2021
V zmysle ustanovení § 18d až § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol v zákonom stanovenej lehote predložený Mestskému zastupiteľstvu Stupava
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorý bol v predloženom znení schválený uznesením
MsZ Stupava č. 205/2020 dňa 14.12.2020 s nasledovným zameraním:
Pravidelné kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Stupava podľa § 18d zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a podľa Rokovacieho poriadku MsZ Stupava.
2. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Stupava podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Tematické kontroly:
3. Kontrola zákonnosti a hospodárnosti vybraných aktuálne platných nájomných zmlúv
na pozemky vo vlastníctve mesta Stupava za roky 2018 až po súčasnosť.
4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta Stupava v súvislosti s riešením
podnetov ohľadom životného prostredia, najmä VZN č. 1/2012 o verejnej kanalizácii a
odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, VZN č. 7/2011 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 3/2011 o ochrane životného prostredia na území mesta
Stupava za roky 2017 až 2020.
5. Kontrola sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrola petícií podľa zákona
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve za rok 2019 a 2020.
6. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Stupave alebo
na základe podnetov, vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka
dozvedela pri výkone svojej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Ďalšia činnosť a úlohy vyplývajúce z § 18f zákona o obecnom zriadení:
7. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií obyvateľov, zabezpečovanie vybavovania
sťažností a petícií v zmysle čl. 21 ods. 5 Štatútu mesta Stupava.
8. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
9. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Stupava za rok 2020
v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
10. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
11. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných školeniach a seminároch.
V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania
jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej
problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu
jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa môžu vyskytnúť okolnosti, na základe ktorých bude
potrebné vykonať iné neplánované kontroly.
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