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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM
na I. polrok 2019

a/  s pripomienkami

b/  bez pripomienok



N á v r h
Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM

na I. polrok 2019
___________________________________________________________________

1. Kontrola Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM, zameraná na výber
poplatkov za rozvoj v súlade so sadzbami poplatkov podľa VZN MČ B-NM č.1/2017
o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B-NM, v znení VZN MČ B-NM
č.9/2017.

                                                                               Termín:  február 2019

2.  Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou
     školou Odborárska 2
                                                                               Termín: marec - apríl 2019

3. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou
     školou Cádrova 23
                                                                               Termín: máj - jún 2019

Uznesenie z 2. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 29. januára 2019

02/20  Miestne zastupiteľstvo
            s ch v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM  na 1. polrok 2019 nasledovne:
1. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami na vybudovanie voľnočasového areálu

Športpark Jama v celom procese od vzniku zámeru s dôrazom na dôvody odstúpenia
pôvodných spolu realizátorov, cez projekt, obstarávanie a realizáciu vrátane financií
vynakladaných na údržbu v minulom roku a nevyhnutných v ďalších
rokoch.

Termín: február–apríl 2019

2. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou
Odborárska 2

Termín: marec–apríl 2019

3. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou
Cádrova 23

Termín: máj–jún 2019



- bez pripomienok Hlasovanie : za : 16
proti : 0
zdržali sa : 0


