Hlavná kontrolórka mesta Dobšiná
Mgr. Eva Mihóková
tel. č. 058/7941320, 7941319
Postavenie hlavného kontrolóra mesta :
- hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo
- hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti
ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu – zák.č.552/2003 Z.z. o výkone
prác vo verejnom záujme
- kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti – podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a, poslanca mestského / obecného / zastupiteľstva
b, primátora / starostu /
c, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
d, iného zamestnanca obce
e, podľa osobitného zákona
Hlavného kontrolóra volí obecné / mestské / zastupiteľstvo na šesť rokov
a funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady
s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským
zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia
s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov
v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.

Rozsah kontrolnej činnosti :
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý
mesto užíva podľa osobitných predpisov – zák.č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
- kontrola vybavovania sťažností a petícií
- kontrola dodržiavania všeob.záväz.právnych predpisov vrátane nariadení mesta
- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
- kontrola dodržiavania interných predpisov mesta
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi –
Zákon o rozpočtových pravidlách

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta Dobšiná
na II. polrok 2008.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Kontrola nakladania s majetkom mesta Dobšiná u podnikateľských
subjektov zriadených MESTOM DOBŠINÁ : v spol. Mestských
lesov Dobšiná, s.r.o. a v spol. Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o.
2. Kontrola spôsobu vymáhania pohľadávok dane z nehnuteľností za
2.polrok 2007.
3. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov.
4. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za 1. polrok
2008.
5. Kontrola príjmov mesta za 1. polrok 2008.
6. Kontrola výdavkov a finančných operácií mesta za 1. polrok 2008
na úseku tovarov a služieb.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V Dobšinej 21.5.2008
Mgr. Eva Mihóková
hlavná kontrolórka mesta
Zverejnené v meste :

