
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
MESTA SOBRANCE na I. polrok 2009 

 
 
Podľa § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov,  predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Sobranciach Návrh plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2009. 

Kontroly budú zamerané na zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri 
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý 
mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov a výdavkov a finančných operácií 
mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 
nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania 
interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými 
predpismi. 
 

Plán kontrol na I. polrok 2009 
 
Mesiac  Predmet kontroly  Miesto kontroly 
 
Marec  Kontrola nakladania s majetkom mesta v užívaní  Regionálna nemocnica, n.o. 
 Regionálnej nemocnice, n.o. SOBRANCE  SOBRANCE 
 
Apríl  Kontrola nakladania s majetkom mesta v užívaní  MsBP s.r.o., SOBRANCE 
 Mestského bytového podniku s.r.o. SOBRANCE 
 
Máj  Kontrola vybraných pokladničných operácií za II.  MsÚ SOBRANCE 
 polrok 2008 na Mestskom úrade v Sobranciach 
 
Jún  Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného  MsÚ SOBRANCE, právnické, 
 nariadenia č. 2/2007 o poskytovaní dotácií  resp. fyzické osoby, ktorým boli 
 z rozpočtu mesta  poskytnuté dotácie 
 
 Vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti 
 na II. polrok 2009 
 

Plán kontrolnej činnosti zohľadňuje Program rokovaní Mestského zastupiteľstva 
v Sobranciach na I. polrok 2009, ale aj začiatok nového funkčného obdobia hlavného 
kontrolóra. V ďalšom období bude zavedená určitá periodicita vykonávania kontrol vo 
všetkých príspevkových, rozpočtových organizáciách mesta, ale aj v organizáciách, v ktorých 
má mesto majetkovú účasť. 

Plán bude doplňovaný o nové úlohy, ktoré vyplynú zo zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, zo sťažností občanov, resp. iných podaní. 

Plán nezahŕňa písomné stanoviská hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za 
rok 2008, k plneniu rozpočtu, resp. úpravy rozpočtu. 
 
                                                                                                                       JUDr. Pavol KOZMA 
V Sobranciach 9.2.2009 
 
Tento plán bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Sobranciach č. 8 zo dňa 26.2.2009 


