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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 5. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 30.3.2015 číslo: 49/2015 

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie 
apríl 2015 - september 2015 


Mestské zastupiteI'stvo mesta Prešov 


schval'uje 


Návrh plánu kontrolne:j činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na obdobie april 2015 
jún 2015. 

Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

-l 04. 2015 primátorkamesta 

Dostanú: Overovatelia: 


podľa rozdeľovníka Štefan Hermanovský, v. r. 


Mgr. Martin Matejka, MBA, v. r. 


F - MsÚ/SP-Ol/27! l 



Príloha k uzneseniu Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Č. 4912015 


na obdobie apríl 2015 - jún 2015 


l. 	

2. 	 a vnútornom audite, zákona Č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávan.í 
 marec apríl 2015 

za II. polrok 2014 

3. 	 Opätovné predloženie neprerokovanich s~ráv v MsZ z ro~u 2014 'j 
 apríl- máj 2015 I 

4. 	 Kontrola plnenia uzneseni MsZ za l. polrok 2014 aprll2015 
5. 	 · Kontrola plnenia vybavovania sťažností a petícií za l. polrok 2014 
 apríl 2015 

6. 	 s dôrazom na dodržiavanie smernice SP-27 PouŽÍvanie mobilných aprfl2015 

7. 	 1 

! zelene za 2, polrok 2014 ...... 	 ....----c-+._p____ 

Správa o kontrolnej činnosti Dtvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov I 

za rok 2014 

'l 2015 
marec - apn 

I 


! 

I 

8. I 	 zákona č. 50212001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite I '1-" 2015 

v platnom znení z následných finančných kontrol vykonaných v roku . apn Jun 

· prác a následnej finančnej fakturácie v roku 2014 m r IO. 

l. Kontrola plnenia uznesení MsZ z!i 2. polrok 2014 

12. 	 Kontrola plnenia uznesení MsZ za l, štvrťrok 2015 
 máj - jún 2015 
13. · Kontrola plnenia vybavovania sťažností a petícií za 2. polrok 2014 
 I máj - jún 2015 
14. 	 Návrh Zásad kontrolnej činnosti v samospráve mesta Prešov 
 I jún 2015 

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov 


• P. č. Predmet kontroly 	 ! ObdobIe Výkonu kontroly 

Následná finančná kontrola vybraných účtovných dokladov so· 
................ I.............. ~.. .I.-"- ........... '"v""'............... ~w..J. ..J.'"" L..44..."v....."" .... ""V'*-',*-VV.i. '"-' ....... V ........ h ..,...... .u. .... "'....... 


v platných zneniach a interných noriem na vybraných oddeleniach MsU 


Následná finančná kontrola výdavkov na telekomunikačné služby 


telefónov na služobné účely zamestnancami mesta Prešov v roku 2014 

I Následná finančná kontrola čerpania výdavkov na údržbu verejnej 
 a ríl2015 	

, 

•Ukončenie správ prejednaním a vykonaním súvisiacich úkonov v zmysle ' 

I 

~~i:ná finančná kontrola v Technických službách mesta Prešov, a'S'1 
9. prevádzka Ekopark, Botanická ulica, kontrola investícii, vykonaných :1·  máj 2015 


I 	 -jm ______ 

• Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Prešov 

: za rok 2014 podľa § 18 zákona o obecnom zriaden! 


'I .. 2015 
. maj 
Imáj 2015 

: Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie I t b 2015
15. · 6' 'h edi" h 'l . M Z 	 I sep ern er· mesiacov a Je o pr ozeme na se va eme s 

Vypracovanie správ o výsledkoch ukončených kontrol a ich predloženie: . b ' 


16. 'bližš" k . M Z 	 pne emena na1 le ro ovame s 	 : 
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*1 
Ukončené správy, ktoré neboli prerokované Mestským zastupiteľstvom: 
(bod 3 návrhu plánu) 

I, Kontrola dotácie na vykrytie straty vo verejnom záujme poskytnutej DPMP, a. s. za rok 2012 

2. Následná finančná kontrola hospodárenia v ZŠ Važecká za rok 2012 
3. Kontrola hospodárenia v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata za rok 2012 
4. Následná finančná kontrola podnikateľskej činnosti MsÚ za l. polrok 2013 

*2 
Neukončené správy - neprerokované s kontrolovaným subjektom: 
(bod 8 návrhu plánu) 
l. 	Následná finančná kontrola dodržiavania zmluvných vzťahov medzi mestom Prešov a spoločnosťou 

O.S.V.O. comp a. s. 
2. Následná finančná kontrola hospodárenia v MŠ Zemplínska 
3. Kontrola dodržiavania zmluvných vzťahov uzatvorených medzi mestom Prešov a TsMP, a. s. 
4. Kontrola plnenia prijatých opatrení na MŠ Čapajevova a ZŠ Prostejovská 
5. 	Následná finančná kontrola dodr7.ania podmienok poskytnutých verejných prostriedkov a podmienok 

ich použitia medzi Mestom Prešova HC Prešovo. z. v roku 2013 
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