
 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013 
(zverejnené na úradnej tabuli Mesta Pezinok 10.6.2013) 

 

 

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 2013  s týmto zameraním: 

 

 

1./ Kontrola plnenia zmluvných podmienok za II.Q.2013  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 2013  
vykonať v súlade s ustanovením § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 

3./ Kontrola plnenia rozpočtu Mesta Pezinok - plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov za 

obdobie 1. polroka  2013 
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 

 

4./ Kontrola plnenia zmluvných podmienok za  III.Q. 2013  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 

 

5./ Kontrola plnenia zmluvných podmienok Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Štefánikova 10, 

Pezinok  za rok  2012 

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./ Následná finančná kontrola hospodárenia v školskej jedálni pri  ZŠ s MŠ Orešie  

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

neskorších zmien a doplnkov 

 

7. / Kontrola využívania predmetu nájmu v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s Mestom 

Pezinok  

vykonať v súlade s ustanovením § 18 d ods. 1) a  2) písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov - náhodný výber . 

 

8./ Stanovisko  k návrhu rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2014 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  

 

 

Tematické 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  05.06.2013 

Vypracovala: Ing. Janka Sandtnerová      

                         hlavná kontrolórka Mesta Pezinok 


