Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže na II. polrok 2020.
V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení zmien a doplnkov a Metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly Ministerstva
financií SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vydaného v nadväznosti na novelu zákona č. 357/2015 Z. z., ktorá bola
zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 272/2018 Z. z. a nadobudla účinnosť 1. januára 2019.
predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
A) Kontrolná činnosť
1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
v predchádzajúcom období.
2. Kontrola čerpania finančných prostriedkov v súvislosti so zabezpečením opatrení
súvisiacich s pandémiou COVID 19
3. Kontrola zákonnosti prideľovania finančných prostriedkov formou dotácií a príspevkov
z rozpočtu mesta.
4. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

B)
1.
2.
3.

Stanoviská
K rozpočtu mesta na rok 2021, 2022, 2023
K návrhom zmien rozpočtu mesta v roku 2020
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021

C)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ostatná činnosť
Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva
Účasť pri príprave a tvorba koncepčných a metodických materiálov mesta.
Účasť na rokovaniach orgánov obce
Účasť na príprave rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023
Kontrola plnenia uznesení MsZ Šaštín-Stráže z predchádzajúcich zasadnutí v roku 2020
Kontrola VZN s platnou legislatívou na základe uznesenia Msz č. 211/2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020 bol v zmysle §18
f ods. 1 b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený
na úradnej tabuli mesta Šaštín-Stráže a webovom sídle mesta.
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa: 20.4.2020
Vypracoval: Ing. Anton Mošať
hlavný kontrolór mesta.

