
 
            PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2012 
 

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm.b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov predkladám na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku  Návrh 
plánu kontrolnej činnosti  ÚHK na II. polrok 2012  s týmto zameraním: 

 

 
1./ Kontrola plnenia zmluvných podmienok za II.Q.2012  LESY SR, š.p., OZ Smolenice 
vykonať v súlade s ustanovením § 18d  ods.2 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 

2./ Kontrola plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2012  
vykonať v súlade s ustanovením § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 
 

3./ Vyhodnotenie plnenia zmluvných podmienok za  II. polrok 2011 a celkové vyhodnotenie za rok 
2011 Záhradnícke a cintorínske služby, s.r.o.    
vykonať v súlade s ustanovením § 18d  ods.2 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 
4./ Vyhodnotenie plnenia zmluvných podmienok za  I. polrok 2012  ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO, s.r.o. 
vykonať v súlade s ustanovením § 18d  ods.2 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 

5./ Vyhodnotenie plnenia finančných  zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o dielo za II. 
polrok 2011 a celkové vyhodnotenie za rok 2011  PETMAS spol. s r.o., Šenkvická cesta 12, Pezinok 
vykonať v súlade s ustanovením § 18d  ods.2 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 

6./ Kontrola vecného plnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o dielo PETMAS 
spol. s r.o., Šenkvická 12, Pezinok v oblasti zabezpečenia starostlivosti o verejnú zeleň – kosenie 
podľa lokalít  v Meste Pezinok za rok 2011 
vykonať v súlade s ustanovením § 18d  ods.2 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 
7./ Kontrola plnenia rozpočtu Mesta Pezinok - plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov za 
obdobie I. polroku  2012 
vykonať v súlade s ustanovením § 18d ods.1 a  ods.2 písm.a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

8./ Kontrola finančného hospodárenia za I. polrok 2012 PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o.  
vykonať v súlade s ustanovením  § 18d  zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

 

9./  Kontrola finančného hospodárenia za I. polrok 2012 TV PEZINOK, s.r.o. 
vykonať v súlade s ustanovením  § 18d  zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

 

10./ Kontrola finančného hospodárenia za I. polrok 2012 Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.  
vykonať v súlade s ustanovením  § 18d  zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

 

11./ Kontrola  hospodárenia za I. polrok 2012 Pezinské kultúrne centrum, p.o. 



vykonať v súlade s ustanovením  § 18d  zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

 

12./ Kontrola  hospodárenia za I. polrok 2012 Mestský podnik služieb, p.o. 
vykonať v súlade s ustanovením  § 18d  zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

 

13./ Kontrola  hospodárenia za I. polrok 2012 Mestské múzeum v Pezinku, p.o. 
vykonať v súlade s ustanovením  § 18d  zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

 

14./ Následná finančná kontrola pokladničných operácií,  kontrola vedenia a nakladania 
s pokladničnou hotovosťou  a  dokladová kontrola za obdobie I. polroku 2012  -  Mesto Pezinok  
vykonať v súlade s ustanovením § 18d ods.1 a  ods.2 písm.a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
15./ Kontrola plnenia zmluvných podmienok za  III.Q. 2012  LESY SR, š.p., OZ Smolenice 
vykonať v súlade s ustanovením § 18d  ods.2 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 

16./ Kontrola dodržiavania Trhového poriadku  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste – dodržiavanie VZN č. 3/2005  
vykonať v súlade s ustanovením § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 
17./ Stanovisko  k návrhu rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2013 a viacročnému rozpočtu na roky 
2014 – 2016  
vypracovať a  predložiť odborné stanovisko, pred jeho schválením,  MsZ  v súlade s ustanovením § 18f 

ods.1 písm.c)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

 
18./ Kontrola plnenia zmluvných podmienok Ing.Vojtech Gottschall BAGETA, Štefánikova 10, 
Pezinok  za rok  2011 
vykonať v súlade s ustanovením § 18d  ods.2 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 
 
 
Tématické a mimoriadne kontroly, ak o to požiada MsZ a to v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm.h) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pezinku, dňa  30.05.2012 

Vypracovala: Ing. Janka Sandtnerová      

                       hlavná kontrolórka Mesta Pezinok 
 
 


