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Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tisovec
na I. polrok 2022
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Tisovec
za rok 2021.
T: 2/2022
2. Kontrola úhrad a vymáhania miestnych daní za obdobie rokov 2020 - 2021.
T: 3/2022 - 4/2022
3. Kontrola pokladne.
T: 5/2022
4. Kontrola nájomných zmlúv nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Tisovec
ku dňu 31.12.2021.
T: 5/2022 – 6/2022
5. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Tisovec za rok 2021.
T: 6/2022

Stála kontrolná činnosť
1. Kontrola plnenia uznesení z Mestského zastupiteľstva.
T: 1/2021 - 6/2021
2. Plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol.
T: Podľa určených termínov
3. Aktuálne kontrolné prípady iniciované občanmi a poslancami MsZ.
T: Stále
4. Dodržiavanie zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
T: Stále
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5. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, dodržiavanie
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
T: Stále
6. Dozor nad úrovňou vybavovania sťažností občanov.
T: Stále
7. Náhodná kontrola čerpania rozpočtu mesta.
T: 1x štvrťročne

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta Tisovec
v roku 2022 je zameraná najmä na:

̵

1. Kontrolu
plnenia úloh mesta vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
̵

plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta,
̵

nakladania s majetkom mesta z hľadiska účelnosti a hospodárnosti,
̵

nakladania s majetkom mesta v prenájme,
̵

pokladničných

a účtovných

operácií

na

správe

majetku

mesta

a podriadených

̵

organizačných jednotkách,
plnenia úloh mesta vyplývajúcich zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VUC

v znení neskorších zmien

a predpisov.

2. Preverovanie
̵

dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
̵

dodržiavania zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej verejnej správy,
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̵

nakladania s majetkovými právami a pohľadávkami mesta,
̵

riešenia záväzkov mesta,
̵

uplatňovania schválených VZN v mesta Tisovec,
̵

vyrubovania, vyberania a vymáhania daní, poplatkov a pokút,
̵

uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických
̵

vzťahov, ktorých účastníkom je mesto Tisovec,
dodržiavania zákona o účtovníctve.

3. Spoluprácu
̵

s príslušnými štátnymi orgánmi SR,
̵

so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Dátum: 11.01.2022

JUDr. Ivana Bariová
hlavná kontrolórka mesta

