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                                                                                     Číslo poradia: 

  

 

Správa 

pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  15.05.2014 

 

 

 

 

K bodu programu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  mesta Liptovský 

Mikuláš na druhý  polrok 2014 

 

 

 

     

Materiál obsahuje:     
1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodovú správu 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti  

    hlavnej kontrolórky mesta Liptovský    

    Mikuláš na druhý polrok 2014 

 

 

 

Predkladá:      Podpis predkladateľa: 

JUDr. Bibiana Kuchárová 

hlavná kontrolórka mesta    ...................................... 

 

 

 

Spracovateľ:      Podpis spracovateľa: 

JUDr. Bibiana Kuchárová 

hlavná kontrolórka mesta    ...................................... 

                                                                                    

                                                                                     

 

        

 

 

          

Počet strán : 5  

Počet výtlačkov : 40  

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 29.04.2014 
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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 15.05.2014  

 

 

 

 

 

 

K bodu programu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský 

Mikuláš na druhý polrok 2014 

 

 
 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

I.   Schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na obdobie druhého 

polroka 2014, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia 

 

II.  P o v e r u j e  

 

JUDr. Bibianu Kuchárovú, hlavnú kontrolórku mesta Liptovský Mikuláš vykonať kontroly 

uvedené v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 

druhého polroka 2014 
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Dôvodová správa 

 

 

Podľa ust. § 18f ods. 1 písm. b) Zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom 

znení predkladám na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti 

na obdobie druhého polroka 2014 v znení ako bol dňa 29.04.2014 zverejnený na úradnej 

tabuli mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte dôvodovej správy aj „mesto“). Tým bola podľa 

vyššie uvedenej platnej právnej úpravy dodržaná zákonná podmienka na jeho zverejnenie a to 

najneskôr 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve.  

 

Priority, na ktoré sa zameriavam v rámci kontrolnej činnosti v období druhého polroka 

2014: 
 

1. preveriť účinnosť vymáhania nedoplatkov realizovaných mestom podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov na dani z nehnuteľností a na miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli mestu do 31.12.2012  

 

2. preveriť dodržiavanie Zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. u viacerých kontrolovaných subjektov   

 

Zdôvodnenie:  

 

      Vzhľadom na skutočnosť, že mesto Liptovský Mikuláš pristúpilo v priebehu roka 2012 ku  

vymáhaniu nedoplatkov vzniknutých mestu na dani z nehnuteľností a na miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie pred rokom 2012, 
v rámci priorít v druhom polroku 2014 by som sa chcela zamerať na preverenie akým 

spôsobom bolo najmä v roku 2012 vymáhanie uvedených nedoplatkov realizované a s akým 

výsledkom.    

      Okrem toho by som sa chcela zamerať na komplexnejšie preverenie dodržiavania 

a uplatňovania Zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p. a to jednak v rámci Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš, ako aj 

v rámci vybraných rozpočtových organizácií zriadených mestom s cieľom preveriť najmä:  

 či uvedení pôvodcovia registratúry plnia zákonom stanovené povinnosti, 

 majú vypracovaný registratúrny poriadok a registratúrny plán a vo svojej činnosti 

dodržiavajú a uplatňujú jeho jednotlivé ustanovenia,  

 či ich registratúrny plán a registratúrny poriadok obsahuje zákonom vymedzené 

náležitosti,  

 sú u predmetných pôvodcov registratúry evidované všetky záznamy, ktoré vznikli 

z ich činnosti a došlé záznamy a  

 s registratúrnymi záznamami a spismi nakladajú zákonným spôsobom.    
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P l á n    k o n t r o l n e j   č i n n o s t i 

hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš   

na druhý polrok 2014 

 

I.    Právna úprava, ktorá určuje pravidlá pre výkon kontrolnej činnosti:  

 

a)   všeobecne záväzné právne predpisy 

 ust. §§ 18d - 18f Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 ust. §§ 13 - 25 Zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

b)   interné predpisy mesta  

 Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Liptovský Mikuláš č. 

2/2008/INO účinné od 20.09.2008 

 

II.  Priority hlavnej kontrolórky  v druhom  polroku 2014:  

 

 preveriť účinnosť vymáhania nedoplatkov realizovaných mestom podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov na dani z nehnuteľností  a na miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli mestu do 31.12.2012  

 

 preveriť dodržiavanie Zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. u viacerých kontrolovaných subjektov 

 

Kontrolované subjekty, v ktorých bude vykonaná kontrola: 

 

 Mestský úrad mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „mestský úrad“)  

 

 vybraté rozpočtové organizácie zriadené mestom (ďalej len „rozpočtové 

organizácie“)  

 

III.   Kontrolná činnosť:  

 

A. Tematické kontroly: 

 mestský úrad  

1. Kontrola účinnosti vymáhania nedoplatkov realizovaných mestom podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov na dani z nehnuteľností a na miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli mestu 

Liptovský Mikuláš do 31.12.2012  

 

2. Kontrola dodržiavania Zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  k 30.06.2014 

 

 rozpočtové organizácie   
 

3. Kontrola dodržiavania Zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach     

a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozpočtovou organizáciou – Múzeum 
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Janka Kráľa so sídlom Námestie osloboditeľov 30, 031 01 Liptovský Mikuláš 

k 30.06.2014 

 

4. Kontrola dodržiavania Zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach     

a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozpočtovou organizáciou – Dom 

Kultúry  so sídlom Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš k 30.06.2014 

 

B. Pravidelné kontroly  

 mestský úrad   

 

5. Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.11.2013 do 30.10. 

2014 podľa § 19 ods. 1 Zák. č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

6. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2014 do 

30.06.2014  

 

7. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014 

 

C. Ostatné kontroly  

 Kontroly vykonané na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta   

 Kontroly vykonané z vlastného podnetu hlavnej kontrolórky na základe jej 

poznatkov získaných  pri výkone činnosti 

 

D. Stanoviská hlavnej kontrolórky  

 

8. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2015  

 

 

 

 


