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Návrh  

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

 na obdobie  1. polroka 2011 

           
V zmysle §  18 f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predkladá 

Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

I. polrok 2011.  

Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2011 bude zameraný na vykonanie 

následných finančných kontrol výberovým spôsobom  podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.  

o finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorých účelom je kontrola finančných operácií, ich súlad so všeobecne 

platnými právnymi predpismi a vnútornými normami riadenia so zameraním na dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s verejnými finančnými 

prostriedkami. 

 

1. Kontrola opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených  následnou finančnou 

kontrolou v I. polroku 2010, v súlade s ustanovením § 14 ods.2, pís. g a písm. h  zákona 

č. 502/2001 Z. z. zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Kontrola dodržiavania zákonnosti vybraných položiek rozpočtu za rok 2010 

a záverečného účtu za rok 2010 ako súčasť stanoviska hlavného kontrolóra mesta k 

záverečnému účtu Mesta Trenčín. 

3. Kontrola dodržiavania finančnej disciplíny v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 

vybraných školských zariadeniach Mesta Trenčín za rok 2010.  

4. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalšie kontrolné činnosti na 

základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Trenčín. 

5. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a  doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení 

neskorších predpisov v roku 2010. 

6. Kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení  neskorších predpisov.  

7. Kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta v súlade 

so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Poradie následných finančných kontrol v Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Mesta Trenčín nemá pre výkon kontroly záväzný charakter. 

 

Trenčín, 2. decembra 2010                 

 

Ing. Libuša Zigová 

                                 hlavná kontrolórka mesta 

        


