Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava
na II. polrok 2022
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
v Stupave návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022, ktorý bol schválený uznesením
č. 101/2022 dňa 30.06.2022 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 hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní výdavkov na právne služby
v organizáciách založených a zriadených mestom Stupava za roky 2020, 2021 a 1. polrok 2022.
4. Kontrola príjmov a výdavkov v príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné
centrum Stupava od začiatku roku 2022 až po súčasnosť.
5. Kontrola zákaziek s nízkou hodnotou v Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave za rok 2021.
6. Kontrola objednávok a faktúr súvisiacich so štúdiami, expertízami a projektovými prácami
mesta Stupava za rok 2020, 2021 a 1. polrok 2022.
Ďalšia činnosť a úlohy vyplývajúce z § 18f zákona o obecnom zriadení:
•
•
•

•
•
•

Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ v Stupave.
Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií obyvateľov, zabezpečovanie vybavovania
sťažností a petícií v zmysle čl. 21 ods. 5 Štatútu mesta Stupava.
Vybavovanie oznámení prijatých v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle smernice
č. 1/2019 mesta Stupava.
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2023.
Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.
Vzdelávanie a účasť 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. Výkon kontroly bude aktualizovaný v súlade
s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Stupave, na žiadosť primátora alebo na základe podnetov,
vlastného uváženia a poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení.

Mgr. Margita Hricová
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