Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 - návrh
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Kontrola v Materskej škole, Sklárska 34, Poltár so zameraním na overenie:
1.1. zákonnosti čerpania dotácie poskytovanej na originálne kompetencie, určenej na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ Sklárska 34 v nadväznosti na porovnanie počtu detí vo výkazoch
a počtu detí skutočne navštevujúcich materskú školu, podľa evidencie počtu detí vedených
vo výkaze Škol. SR 40-01 k 15.09.2018 a evidencie počtu detí, ktoré skutočne navštevujú
MŠ Sklárska 34 podľa stravných listov, školného vyplateného za školský rok 2018/2019
a dochádzkových kníh za toto obdobie.
1.2. súladu vyplácania kreditových príplatkov so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pedagogickému
zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej
spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérnom systéme podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
2. Kontrola vyúčtovania dotácie poskytnutej TJ Sklotatran Poltár za obdobie roka 2018 a
1. polroka 2019.
3. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti čerpania výdavkov
rozpočtu v Zariadení sociálnych služieb, Slobody 57, Poltár za rok 2018.
4. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vykonanej
v podmienkach vybraných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
k 31.12.2018.
5. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za 1. polrok 2019.
6. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári.
7. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti (v prípade vykonania všetkých kontrol
v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti).
B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A SÚHRNNÝCH MATERIÁLOV
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Rozpočtu mesta Poltár na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 – 2022 pred jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve.
C. OSTATNÁ VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ
1. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy.
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy.
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3. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Poltár.
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