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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 06.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:  Doplnenie - Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

Liptovský Mikuláš za rok 2013                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

„Doplnenie - Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za 

rok 2013“ 
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Doplnenie  

 Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš 

za rok 2013  

JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte len „hlavná 

kontrolórka“ alebo „HK“) predkladá mestskému zastupiteľstvu (ďalej v texte len „MsZ“) 

doplnenie Správy o kontrolnej činnosti za  rok 2013, ktorá bola predložená MsZ  na rokovanie dňa 

30.01.2014 (ďalej v texte len „Správa o kontrolnej činnosti“ ).  

 

I. Dôvod doplnenia Správy o kontrolnej činnosti:  

 

V čase  vypracovania  Správy o kontrolnej činnosti:  

 

u kontrolovaného subjektu: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš so sídlom Liptovský 

Mikuláš, Družstevná 1, IČO: 00 183 636 -  príspevková organizácia mesta Liptovský Mikuláš, kde 

bola vykonaná „Kontrola hospodárenia Verejnoprospešných služieb so sídlom Družstevná č. 1, 031 01 

Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“ (ďalej v texte len „VPS“) 

 

plynula dodatočná lehota určená hlavnou kontrolórkou na doplnenie písomnej Správy o splnení 

prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou.   

 

II. Predmet  doplnenia Správy o kontrolnej činnosti:  

 

1. Správa o kontrolnej činnosti sa dopĺňa nasledovne: 

- na str. 20 v bode 7. pri „Kontrole hospodárenia Verejnoprospešných služieb so 

sídlom Družstevná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.01.2012 do 

31.12.2012“ sa ruší pôvodné znenie bodu 7.4. Správa o splnení opatrení: 

a nahrádza sa novým znením:  

„ 7.4. Správa o splnení opatrení:  

 Dňa 31.12.2013 predložil kontrolovaný subjekt HK Správu o splnení opatrení vyplývajúcich 

z kontroly č. 7/KO/2013 (ďalej v texte len „Správa o splnení opatrení“) 

  Správa o splnení opatrení neobsahovala údaje o tom, či kontrolovaný subjekt určil 

zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a či boli voči nim uplatnené 

opatrenia podľa osobitného predpisu tak, ako mu to HK uložila v Zápisnici o prerokovaní 

správy o výsledku kontroly č. 7/KO/2013, preto HK  dňa 23.01.2014 vyzvala kontrolovaný 

subjekt, aby v dodatočnej lehote doplnil chýbajúce údaje   

 dňa 29.01.2014 kontrolovaný subjekt doplnil Správu o splnení opatrení, v ktorej boli 

vyhodnotení zodpovední zamestnanci za vzniknuté nedostatky. Nakoľko  kontrolou boli zistené 

nedostatky v rôznych oblastiach činnosti kontrolovaného subjektu, ktoré podľa kontrolovanej 

dokumentácie spadali do pôsobnosti viacerých zamestnancov,   vyhodnotila HK doplnenie 

správy ako nedostatočné a požiadala o súčinnosť pri riešení predmetnej veci  MUDr. 

Alexandra Slafkovského, primátora mesta.   

  následne dňa 30.01.2014 o 12,45 hod. bola HK doručené kontrolovaným subjektom ďalšie 

doplnenie  Správy o splnení opatrení vyplývajúcich z kontroly č. 7/KO/20013 v takom znení, 

ako je ďalej uvedené v tabuľkovej časti tohto doplnenia Správy o kontrolnej činnosti“  
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- v bode 7.6. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých  

 opatrení  v tabuľkovej časti na str. 29 sa ruší pôvodné znenie označené ako: 

      „Prijaté opatrenia 

        Lehota určená HK: 

        Opatrenia prijať do 30.09.2013“  

        a nahrádza sa novým znením:  

         

„Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK: 

Opatrenia prijať do 

30.09.2013 

Dňa 30.09.2013 boli hlavnej kontrolórke predložené opatrenia na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 

vyplývajúcich z kontroly č. 7/KO/2013 nasledovne: 

 

1. Požiadať zriaďovateľa o vypracovanie návrhu na zmeny v zriaďovacej 

listine 

 

2. Prepracovať pracovný poriadok, aby bol v súlade s platným znením 

Zákonníka práce 

 

3. V Smernici č. 8/2011 zosúladiť text vykonávania predbežnej finančnej 

kontroly s novelou Zák. č. 502/2001 Z.z. účinnou od 01.03.2012 

 

4. V Smernici č. 5/2012 na predaj prebytočného a neupotrebiteľného majetku 

zvýšiť limit z 3 500 € na 5 000 € 

 

5. Opraviť odkaz na liste rozpočtovej zmeny na platnú smernicu mesta 

o rozpočtových pravidlách 

 

6. Zabezpečiť, aby ČIK pri inventúre zapisovali stav o zistenom množstve 

perom 

 

7. Spracovať návrhy pre Správu katastra na zápis správy majetku VPS 

 

8. Spresniť postup vymáhania pohľadávok v smernici „Obeh účtovných 

dokladov“ 

 

9. Doplniť k VPD č. 1/1445/2012 fotokópiu technického preukazu 

 

10. Spracovať samostatnú vnútornú smernicu k postupu obstarávania tovarov 

a služieb 
Podanie správy 
o splnení opatrení 

Lehota určená HK:  

do 31.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 31.12.2013 bola hlavnej kontrolórke predložená Správa o plnení opatrení 

vyplývajúcich z kontroly č. 7/KO/2013 a to: 

 

Plnenie opatrenia k bodu 1: 

Zriaďovateľ bol požiadaný listom o doplnenie dvoch podnikateľských činností 

v živnostenskom registri v roku 2013 a opravu textových nezrovnalosti 

v platnej zriaďovacej listine. Činnosti, ktoré VPS nevykonávali a boli pri 

poslednej zmene vypustené boli predložené živnostenskému úradu na zrušenie 

 

Plnenie opatrenia k bodu 2:  

Nový pracovný poriadok je v procese dokončovania a konzultovania 

s právnym zástupcom 
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Plnenie opatrenia k bodu 3:  

Smernica č. 8 /2011 o obehu dokladov bola prepracovaná na Smernicu č. 

6/2013, kde bol doplnený text o vykonávaní finančnej kontroly podľa Zák. č. 

502/2001 Z.z., zároveň bola uvedená odvolávka na osobitnú smernicu 

o postupe pri vykonávaní finančnej kontroly. Smernica č. 7/2013 o vykonávaní 

finančnej kontroly je spracovaná, po zapracovaní textov do jednotlivých tlačív 

v programe Cora správcom programu by sa malo podľa smernice postupovať 

od januára 2014. 

 

Plnenie opatrenia k bodu 4:  

Vzhľadom na to, že sa neskôr ukázalo, že výrok z kontroly nebol správny 

(odvolávka na nesprávny článok), nie je potrebné meniť limit uvedený 

v smernici.  

Hlavnou kontrolórkou bolo listom zo dňa 10.12.2013  riaditeľovi VPS 

oznámené, že nielen kontrolný orgán, ale aj kontrolovaný subjekt nesprávne 

vyhodnotili znenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta č. 15/2012/INO 

účinných od 15.05.2012 a z tohto dôvodu je potrebné prijať opatrenia zo 

strany riaditeľa VPS.  MsZ bola na zasadnutie dňa 12.12.2013 predložená  

Správa o výsledku kontroly, v ktorej boli uvedené dôvody vypustenia 

nedostatku č. 4 

 

Plnenie opatrenia k bodu 5: 

Odkaz v tlačive na zmenu a rozpočtu bol opravený počas kontroly 

 

Plnenie opatrenia k bodu 6: 
V rámci školenia čiastkových inventarizačných komisií pre inventarizáciu 

k 31.12.2013 boli členovia na túto povinnosť upozornení. 

 

Plnenie opatrenia k bodu 7: 
Na Správu katastra boli predložené na zápis všetky doteraz obdržané 

protokoly o výkone správy 

 

Plnenie opatrenia k bodu 8: 
V smernici 6/2013 o obehu dokladov je doplnený termín 15 dní po nezaplatení 

upomienky na odovzdanie spisu právnemu zástupcovi a povinnosť právneho 

zástupcu podávať písomne informácie o stave vymáhania minimálne 1 x za 

štvrťrok 

 

Plnenie opatrenia k bodu 9:    
Chýbajúci technický preukaz bol k cestovnému príkazu doložený 

 

Plnenie opatrenia k bodu 10: 
S účinnosťou od 01.07. 2013 bola schválená nová Smernica 4/2013 o postupe 

pri obstarávaní zákaziek, vzhľadom na konzultácie s Úradom pre verejné 

obstarávanie a získanie ich stanoviska bola pripravená nová smernica, ktorá 

je účinná od 01.12.2013  
Doplnenie Správy 

o splnení opatrení  
(na základe výzvy 

HK)  

Lehota stanovená 

HK: 
do 29.01.2014 do 

12,00 hod. 

Dňa 29.01.2014 bola zo strany VPS doručená hlavnej kontrolórke Správa 

o splnení opatrení vyplývajúcich z kontroly č. 7/KO/2013 – doplnenie, 

s určením zodpovednosti  za vzniknuté nedostatky, čo hlavná kontrolórka 

vyhodnotila ako nedostatočné. 

Následne dňa 30.01.2014 bola riaditeľom VPS zaslaná HK Správa o splnení 

opatrení vyplývajúcich z kontroly č. 7/KO/2013 – doplnenie 1 s určením 
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zodpovednosti a termínom plnenia do 31.12.2013: 

Ad. č. 1   

Za nezrovnalosti v zriaďovacej listine zodpovedali zamestnanci VPS. 

Nedostatky boli administratívneho charakteru, preto nebolo potrebné prijímať 

osobitné opatrenia 

Z: X. Y. 

 

Ad. č. 2 

Za nedostatky v pracovnom poriadku organizácie boli zodpovední  

zamestnanci VPS spolu  s právnym zástupcom. Nedostatky boli 

administratívneho charakteru, preto nebolo potrebné prijímať osobitné 

opatrenia 

Z: X. Y. a právny zástupca  

 

Ad. č. 3 

Za zosúladenie textu v zmysle zákona bola určená zodpovedná osoba VPS. 

Nedostatky boli administratívneho charakteru, preto nebolo potrebné prijímať 

osobitné opatrenia 

Z: X. 

 

Ad. č. 4 

Nedošlo ku žiadnemu pochybeniu VPS, nešlo o chybu zamestnanca VPS, preto 

nebol určený zamestnanec VPS 

 

Ad. č. 5 

Za administratívny nedostatok v odkaze na formulári pre zmenu rozpočtu bola 

zodpovedná zamestnankyňa VPS. Nedostatky boli administratívneho 

charakteru, preto nebolo potrebné prijímať osobitné opatrenia 

Z: X. 

 

Ad. č. 6 

Za nedostatky v záznamoch o inventúre zodpovedali predsedovia 

inventarizačných komisií, nie jeden zamestnanec. Nedostatky boli 

administratívneho charakteru, preto nebolo potrebné prijímať osobitné 

opatrenia 

Z: predsedovia inv. komisií 

 

Ad. č. 7 

Nedostatky boli administratívneho charakteru, preto nebolo potrebné prijímať 

osobitné opatrenia 

Z: X. Y.  

 

Ad. č. 8 

Zodpovedný za vymáhanie pohľadávok je právny zástupca spolu so 

zamestnancami VPS. Nedostatky boli administratívneho charakteru, preto 

nebolo potrebné prijímať osobitné opatrenia 

Z: právny zástupca a zamestnanci X. Y. 
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 Ad. č. 9 

Administratívny nedostatok, preto nebolo potrebné prijímať osobitné 

opatrenia. 

Z: X. 

 

Ad. č. 10 

Za nedostatky vo verejnom obstarávaní zodpovedali: 

X. Y. 

 

Poznámka: mená zamestnancov boli z dôvodu ochrany ich osobných údajov  vynechané  

 

III.  Stanovisko hlavnej kontrolórky  

 

1. V súvislosti s predkladaným doplnením správy o kontrolnej činnosti  z dôvodov uvedených 

 v I. časti  tohto dokumentu konštatujem, že: 

- podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. mám ako kontrolný orgán oprávnenie 

ovplyvňovať adekvátnosť prijatých opatrení, ktoré kontrolovaný subjekt prijal za 

účelom odstránenia zistených nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin 

ich vzniku a žiadať ich prepracovanie, ale  

- v zmysle cit. zákona už nemám oprávnenie zasahovať do kompetencie riaditeľa pri 

určovaní zodpovednosti zamestnancov kontrolovaného subjektu a pri vyvodzovaní 

zodpovednosti voči nim podľa osobitných predpisov 

 

2.   Podľa dostupnej dokumentácie, s ktorou som ako kontrolný orgán prišla do styku mám však za 

to, že určenie zodpovedných zamestnancov a uplatnenie zodpovednosti voči nim podľa 

osobitných predpisov tak, ako ho predložil štatutárny zástupca kontrolovaného subjektu 

a je uvedené v tabuľkovej časti tohto dokumentu, nebolo v prevažnej miere vzhľadom 

na nedostatky zistené kontrolou vykonané správne, resp. sa nezakladá na pravdivých 

údajoch.  

 

3.  S poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm. l) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a ust. 

čl 17 ods. 1 Štatútu mesta som sa obrátila písomne na p. primátora ako príslušný orgán 

s odporučením, aby posúdil zodpovednosť riaditeľa ako štatutárneho orgánu kontrolovaného 

subjektu z titulu jednak nesplnenia povinnosti určiť zodpovedných zamestnancov za vzniknuté 

nedostatky a vyvodiť voči nim zodpovednosť podľa osobitných predpisov, ako aj s poukazom 

na ust. § 30 ods. 2 Zák. č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. 

a ust. § 8 písm. a), f) a g) Zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole  a vnútornom audite 

v z.n.p. z dôvodu zodpovednosti samotného riaditeľa ako štatutárneho orgánu kontrolovaného 

subjektu za vzniknuté nedostatky a vyvodil voči nemu zodpovednosť podľa osobitných 

predpisov.  

 

4.  Z dôvodu lepšej orientácie poslancov MsZ v súvisiacich právnych predpisoch a interných 

predpisoch mesta uvádzam v prílohe špecifikáciu pôsobnosti hlavného kontrolóra, 

kontrolovaného subjektu, štatutárneho orgánu kontrolovaného subjektu  a orgánov mesta  vo 

vzťahu ku kontrolám, ktorými boli zistené nedostatky. 
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Príloha  
k Doplneniu Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 

 
Š p e c i f i k á c i a    p ô s o b n o s t i 

 

 -  hlavného kontrolóra mesta ako kontrolného orgánu  

- kontrolovaného subjektu,  v mene ktorého koná štatutárny orgán - riaditeľ 

- riaditeľa  kontrolovaného subjektu  

- mestského zastupiteľstva (ďalej v texte len „MsZ“) a  

- primátora mesta  

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov:  

- Zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),  

- Zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, (ďalej v texte len „zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy“)  

- Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej v texte len „zákon o obecnom 

zriadení“)  a  

podľa interných predpisov mesta: 

- Štatútu mesta  

- Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský Mikuláš (ďalej 

v texte len „Pravidlá kontrolnej činnosti“)  

 
v súvislosti s vykonaním záverov kontrol, kde boli zistené kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra 

mesta  nedostatky v právnických osobách, ktorých zriaďovateľom je mesto  

 

1.   Pôsobnosť HK: 

- HK ukladá kontrolovanému subjektu podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona o finančnej kontrole   

a podľa čl. 16 ods. 2 Pravidiel kontrolnej činnosti v zápisnici o prerokovaní správy povinnosť 

v určených lehotách: 

a) prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť písomný zoznam opatrení,  

b) predložiť písomnú správu o ich splnení a určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené 

kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu. 

- HK je oprávnený podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o finančnej kontrole vyžadovať od 

kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku, ak odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov 

zistených kontrolou, že tieto opatrenia budú neúčinné, a vyžadovať v ním určenej lehote predloženie 

písomného zoznamu týchto opatrení  

- HK je povinný informovať o kontrolných zisteniach podľa ust. § 13 ods. 2 písm. j) zákona o finančnej 

kontrole nadriadený orgán kontrolovaného subjektu  

- HK je povinný oznámiť podľa ust. § 13 ods. 2 písm. k) zákona o finančnej kontrole podozrenie 

z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným 

podľa osobitných predpisov 

 

2.   Pôsobnosť kontrolovaného subjektu (ďalej len „KS“) : 

- KS a jeho zamestnanci sú povinní podľa ust. § 14 ods. 2 písm. g) a h) zákona o finančnej kontrole 

a podľa čl. 17 ods. 2 Pravidiel kontrolnej činnosti v lehotách určených HK: 

a) prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku  
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b) predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 

zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa 

osobitného predpisu. 

    

3.  Pôsobnosť riaditeľa kontrolovaného subjektu ako štatutárneho resp. vedúceho orgánu 

verejnej správy : 

- riaditeľ ako štatutárny orgán subjektu verejnej správy zodpovedá podľa ust. § 30 ods. 2 zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy za hospodárenie s verejnými prostriedkami   

- riaditeľ ako vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá podľa ust. § 8 písm. a), f), g), zákona o finančnej 

kontrole za zabezpečenie: 

- vytvorenia, zachovávania a rozvíjania finančného riadenia, pričom finančným riadením sa 

podľa ust. § 2 ods. 2 písm. d) zákona o finančnej kontrole rozumie súhrn postupov orgánu 

verejnej správy pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, rozpočtovaní, použití, účtovaní, 

výkazníctve a finančnej kontrole verejných prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, 

efektívne a účinné využívanie  

- prijatia opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

- určenia zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnenia opatrení voči   

      nim podľa osobitného predpisu  

 

4.   Pôsobnosť mesta a MsZ: 

- mesto  spôsobom a za podmienok uvedených v ust. § 21 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy zriaďuje, uskutočňuje zmeny a  zrušuje rozpočtové a príspevkové organizácie  

- MsZ podľa ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení a čl. 17 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta 

zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora 

vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov) 

- MsZ podľa čl. 5 Pravidiel kontrolnej činnosti kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie, 

ktorých je mesto zriaďovateľom, prerokúva výsledky kontrolnej činnosti HK a iných kontrolných 

orgánov ako aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov   

 

5. Pôsobnosť primátora mesta: 

- primátor mesta podľa ust. § 13 ods. 4 písm. c), e) zákona o obecnom zriadení zastupuje mesto vo 

vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach 

správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu 

- primátor mesta podľa čl. 7 Pravidiel kontrolnej činnosti vykonáva kontrolnú činnosť ako súčasť jeho 

riadiacej činnosti. Kontrolu vykonáva vo všetkých oblastiach, kde nie je daná kompetencia MsZ. Na 

vykonanie kontroly môže poveriť písomne inú osobu vo vymedzenom rozsahu alebo môže vymenovať 

pracovnú skupinu, ktorej zároveň určí úlohy.  

- primátor mesta podľa ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení predkladá návrh MsZ na 

vymenovanie a odvolanie vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a príspevkových organizácií mesta  

- primátor mesta podľa čl. 18 ods. 4 písm. i) a j) Štatútu mesta robí právne úkony zamestnávateľa voči 

štatutárnym orgánom právnych subjektov, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto,  

určuje plat a odmenu vedúcim (riaditeľom) rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých 

zriaďovateľom je mesto 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 


