
MESTO PEZINOK 

ÚTVAR HLAVNEJ KONTROLÓRKY 

 

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

na I.polrok 2011 

 

 

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

neskorších zmien a doplnkov, vypracovať  

      „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010“ 

 

 V súlade s ustanovením § 18d, ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, vykonať  

„Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2010“ 

      „Kontrolu plnenia uznesení MsZ za II.polrok 2010“ 

 

 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, vykonať 

      „Kontrolu inventarizácie majetku mesta a RO a PO mesta k 31.12.2010“ 

      „Kontrolu invetarizácie záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta a RO a PO mesta k  

       31.12.2010“ 

      „Kontrolu plnenia rozpočtu Mesta za rok 2010“ 

 

 V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. vypracovať a predložiť MsZ 

odborné „Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2010“  pred jeho schválením. 

 

 V súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. vykonať 

„Kontrolu finančného hospodárenia za rok 2010 Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.“ 

„Kontrolu finančného hospodárenia za rok 2010 PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o.“ 

      „Kontrolu finančného hospodárenia za rok 2010 TV Pezinok, s.r.o.“ 

      „Kontrolu finančného hospodárenia za rok 2010 Pezinské kultúrne centrum“ 

      „Kontrolu finančného hospodárenia za rok 2010 Mestský podnik služieb“   

      „Kontrolu finančného hospodárenia za rok 2010 Mestské múzeum v Pezinku“ 

 

 V súlade s ustanovením § 18d, ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať  

„Kontrolu plnenia zmluvných podmienok za IV.Q.2010 a rok 2010 Lesy SR, š.p., Smolenice“ 

„Kontrolu plnenia zmluvných podmienok za I.Q.2011 Lesy SR, š.p., Smolenice“ 

 

 V súlade s ustanovením § 18d, ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať 

„Kontrolu dohôd o finančnej pomoci z účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej 

pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2010“ 

 

 Tematické a mimoriadne kontroly, ak o to požiada MsZ, v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, 

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

 

 

Plán kontrolnej činnosti ÚHK bol schválený uznesením MsZ č. 1-167/2010 dňa 05.11.2010. 

 

 

 

Vypracovala: Ing.Jarmila Volnerová 

                      hlavná kontrolórka Mesta    

 


