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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 24. 01. 2019 číslo /2019

K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 

za rok 2018

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2019
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Správa o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému 
zastupiteľstvu v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu 
najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku).

Kontrolná činnosť v roku 2018 bola vykonávaná na základe:

• plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 89/2017 dňa 16.11.2017,

• plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018, ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 56/2018 dňa 21.6.2018.

Hlavný kontrolór mesta pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel, ktoré ustanovujú:

a) všeobecné právne predpisy:

ust. § 18e Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vz.n.p. v spojení s ust. § 5 až § 9 Zák. č. 
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

b) interný predpis mesta:

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v podmienkach mestskej 
samosprávy mesta Liptovský Mikuláš, ktoré s účinnosťou od 18.3.2016 schválilo MsZ uznesením č. 
20/2016 dňa 17.3.2016, v znení Dodatku č. 1, účinnom od 21.6.2018 schválenom uznesením MsZ 
č.55/2018

Kontrolované subjekty:

Kontrolnej činnosti podľa ust. § 18d ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vz.n.p. 
podliehajú:
a) mestský úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom 
mesta, alebo osoby ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom 
sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné, či nenávratné 
finančné výpomoci podľa osobitého predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Priority určené hlavným kontrolórom pri výkone kontrolnej činnosti:

a) v prvom polroku 2018
• pokračovať v preverovaní dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä 

Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vz.n.p. a Zákona č.357/2015 Z.z. vz.n.p. o finančnej 
kontrole a audite a vnútorných predpisov pri manipulácii s pokladničnou hotovosťou a 
vedení pokladní

b) v druhom polroku 2018
• v rámci vybratých organizácií zriadených mestom preveriť vykonávanie finančnej kontroly 

v zmysle Zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a sledovanie stavu a vývoja dlhu 
mesta počas rozpočtového ,roka podľa Zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
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I. Prehľad kontrol vykonaných v roku 2018

1. Správa o výsledku kontroly Č.1/KO/2Q18 - Kontrola dodržiavania Zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác a súťažných
návrhov.

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš

Výsledok kontroly: Na základe výsledkov kontroly kontrolný orgán odporučil kontrolovanému 
subjektu nasledovné odporúčania:
a) upraviť Smernicu o postupe pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou v či. IV. bod 5 tak, že sa 
vylúči spôsob telefonickou a osobnou komunikáciou a prieskum trhu bude len písomnou formou, 
resp. elektronickou komunikáciou
b) upraviť v Smernici o postupe pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou číslovanie v čl.IV.

Počet kontrolných zistení: 2 
Počet prijatých opatrení: 2

Odporúčania kontrolného orgánu boli premietnuté do Dodatku č.2 Smernice primátora mesta 
Liptovský Mikuláš upravujúcej postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. 11/2017/INO - 
02, účinnou od 20.04.2018.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 28.03.2018 a vzatá na 
vedomie uznesením MsZ č. 22/2018.

2. Správa o výsledku kontroly Č.2/KO/2Q18 - Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok
tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby podfa Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v z.n.p.

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, Štúrova 1949/41, Liptovský Mikuláš

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy č. 
2/KO/2018. Kontrolovaný subjekt sa vyjadril, že zistené nedostatky akceptuje a nepodáva k nim 
námietky. Následne bola vypracovaná Správa z vykonanej kontroly.

Počet kontrolných zistení: 7 
Počet prijatých opatrení : 2

Kontrolným orgánom bolo zistených 7 nedostatkov spočívajúcich v nenovelizovaných vnútorných 
smerniciach o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok, faktúr, ich evidencii, zmluvy neboli 
zverejnené v zákonom stanovenej lehote, na zmluvných dodatkoch nebol preukázateľných dátum 
odovzdania a prevzatia dodatkov poverenými zamestnancami, podľa zásad obehu dokladov na 
objednávkach chýbala dodacia lehota objednaných tovarov a služieb, nebol uvedený názov 
objednávajúceho odboru, faktúra bola zverejnená skôr ako uhradená.

Kontrolný orgán odporučil kontrolovanému subjektu nasledovné odporúčania:

Smernicu o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr podľaa) aktualizovať 
novelizovaného Zákona č.211/2000 Z.z.
b) aktualizovať Smernicu o evidencii zmlúv, VZN, interných noriem a základných dokumentov 
spoločností súčasťou mesta podľa novelizovaného Zákona č.211/2000 Z.z. účinného od 
01.07.2016.
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Kontrolovanému subjektu beží lehota na realizáciu nápravných opatrení.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 21.06.2018 a vzatá na 
vedomie uznesením MsZ č. 54/2018.

3. Správa o výsledku kontroly Č.3/KO/2Q18 - Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie
pokladničných operácií a pokladničného zostatku

Kontrolovaný subjekt:
Materská škola, Vranovská 601, Liptovský Mikuláš

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy č. 
3/KO/2018. Kontrolovaný subjekt sa vyjadril, že zistené nedostatky akceptuje a nepodáva k nim 
námietky. Následne bola vypracovaná Správa z vykonanej kontroly.

Počet kontrolných zistení: 4 
Počet prijatých opatrení: 4

Kontrolným orgánom boli zistené 4 nedostatky - nemá novelizovanú Smernicu obehu účtovných 
dokladov v zmysle Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, zamestnankyňa poverená 
vedením pokladne nemá uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti s aktuálnym 
zamestnávateľom, je nesúlad číslovania výdajových a príjmových dokladov medzi pokladničnou 
knihou a účtovnými zápismi. Kontrolovaný subjekt predložil kontrolnému orgánu dňa 02.08.2018 
správu o plnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 27.07.2018 a vzatá na 
vedomie uznesením MsZ č.62/2018.

4. Správa o výsledku kontroly Č.4/KO/2Q18 - Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie
pokladničných operácií a pokladničného zostatku

Kontrolovaný subjekt:
Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, ul. Športová 1190/4, Liptovský Mikuláš

Výsledok kontroly : Kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bola z vykonanej kontroly 
vypracovaná Správa Č.4/KO/2018.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 27.06.2018 a vzatá na 
vedomie uznesením MsZ č. 62/2018.

5. Správa o výsledku kontroly Č.6/KO/2Q18 - Kontrola stavu vybavovania stavebného
povolenia stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba

Kontrolovaný subjekt:
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš

Výsledok kontroly : Kontrolný orgán preveril aktuálny stav vybavovanie stavebného povolenia 
k 03.09.2018, ktorý bol nasledovný :

• dňa 17.7.2018 Verejnoprospešné služby doručili SIŽP Žilina žiadosť o stavebné povolenie 
na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“

• dňa 30.7.2018 vydala SIŽP Žilina oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny 
integrovaného povolenia stavby
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• dňa 22.8.2018 vydala SIŽP Žilina rozhodnutie o prerušení konania vo veci vydania zmeny 
integrovaného povolenia a to na základe záväzného stanoviska MžP SR a vyzvala 
prevádzkovateľa aby v lehote 120 dní zosúladil svoj návrh na začatie stavebného konania 
so Zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postúpil MžP SR 
„Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ skládky TKO Veterná poruba

• mesto Liptovský Mikuláš má uzatvorené zmluvy o užívaní pozemkov so 43 vlastníkmi 
pozemkov, ktorí sú účastníkmi stavebného konania o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „SO 104 Zakrytie a rekultivácia - prepracovania skládky TKO Veterná Poruba“

Počet kontrolných zistení: 2 
Počet prijatých opatrení : 2

Kontrolný orgán odporučil kontrolovanému subjektu odporúčania, ktoré boli akceptované a ich 
vyhodnotenie postúpil kontrolovaný subjekt dňa 03.11.2018:

a) uzatvoriť zmluvy o užívaní pozemkov so všetkými dotknutými vlastníkmi pozemkov pod skládkou 
TKO Veterná Poruba v zmysle verejnej vyhlášky SIŽP o začatí konania vo veci vydania 
integrovaného povolenia pre „Skládku TKO Veterná Poruba“ zverejnenom dňa 30.07.2018 č.6618- 
24937/2018/Chy/771401103/Z15-SP.

Plnenie : Mesto Liptovský Mikuláš má uzatvorené zmluvy o užívaní pozemkov so všetkými 
vlastníkmi pozemkov s výnimkou dvoch vlastníkov, s ktorými nie sú uzatvorené zmluvy.

b) v zmysle Zákona č.24/2006 Z.z. Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postúpiť 
MžP SR „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ skládky TKO Veterná Poruba.

Plnenie : „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ skládky TKO Veterná poruba bolo 
vypracované a Verejnoprospešnými službami Liptovský Mikuláš postúpené dňa 10.09.2018 MžP 
SR Bratislava.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 13.09.2018 a vzatá na 
vedomie uznesením MsZ č.76/2018.

7. Správa o výsledku kontroly Č.5/KO/2Q18 - Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok
2017

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš

Výsledok kontroly: V roku 2017 bolo v centrálnej evidencii sťažností vedenej na útvare hlavného 
kontrolóra zaevidovaných 20 podaní označených podávateľmi ako sťažnosť. 9 podaní malo 
charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu, návrhu, resp. boli anonymné boli v zmysle 
Zákona č.9/2010 o sťažnostiach odložené. 5 sťažností bolo neopodstatnených, jedna sťažnosť bola 
opodstatnená, päť sťažností neboli sťažnosti, ale upozornenia na problémy v občianskom 
spolunažívaní. V hodnotenom období boli podané dve petície, ktorým bolo čiastočne vyhovené. 
Kontrolný orgán konštatoval, že sťažnosti a petície podané vraku 2017 boli vybavené procesné 
správne.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 9.10.2018 a vzatá na 
vedomie uznesením MsZ č. 80/2018.
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8. Správa o výsledku kontroly Č.10/KQ/2018 - Kontrola plnenia uznesení Mestského
zastupiteľstva Liptovsky Mikuláš za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.20187.

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš

Výsledok kontroly: V kontrolovanom období sa konali tri plánované a tri neplánované zasadnutia 
MsZ, na ktorých poslanci schválili celkom 56 uznesení. Za účelom ich realizácie vydal primátor 
mesta päť príkazných listov, v ktorých uložil celkom 44 úloh na zabezpečenie splnenia prijatých 
uznesení, pričom 33 úloh bolo splnených a 11 úloh bolo v plnení.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2018 a vzatá na 
vedomie uznesením MsZ č. 83/2018.

9. Správa o výsledku kontroly Č.7/KO/2Q18 - Kontrola stavu vývoja dlhu podfa Zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. k 30.6.2018
a predpoklad k 31.12.2018

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš

Výsledok kontroly: Vykonanou kontrolou bol zistený jeden nedostatok vo vykazovaní dlhovej 
služby mesta spočívajúci v nezapočítaní úveru poskytnutom Štátnym fondom rozvoja bývania na 
„Výstavbu zariadenia sociálnej starostlivosti - Nový svet Liptovský Mikuláš - Hlboké“ (nocľaháreň) 
do celkového dlhu mesta, čo bolo v rozpore s ust. § 17 bod 8 Zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy.

Počet kontrolných zistení: 1 
Počet prijatých opatrení : 1

Kontrolovaný subjekt opravil údaje počas výkonu kontroly a dňa 29.10.2018 predložil kontrolnému 
orgánu oznámenie o prijatí opatrení a následnej realizácii systémových nápravných opatrení 
spočívajúcich v zapracovaní opraveného výpočtu dlhovej služby a opravených finančných výkazoch 
o dlhových nástrojoch mesta (FIN 5-04) a výkazoch o bankových účtoch a záväzkoch obcí (FIN 6- 
04) kde sa samostatne vykazujú úvery poskytnuté ŠFRB k termínu 30.09.2018 a trvalé.

Mesto Liptovský Mikuláš v kontrolovaných obdobiach spĺňa podmienky podľa ust. § 17 ods. 15 
Zák.č.583/2004 Z.z. keď celková suma dlhu mesta neprekračuje stanovenú výšku max. 50% a tým 
ani 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a spĺňa aj podmienky § 
17 ods. 6 písm. b) keď hranica sumy splátok návratných zdrojov financovania neprekračuje 25% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka znížené o prostriedky poskytnuté mestu 
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo 
zahraničia na základe osobitého predpisu.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2018 a vzatá na 
vedomie uznesením MsZ č.84/2018.

10. Správa o výsledku kontroly Č.9/KO/2Q18 vyúčtovania nájomného (služieb) za rok 2014
a 2018 pre 47 bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš v objekte „Dominanta“ ul.
Hviezdoslavova 1871/2 v Liptovskom Mikuláši

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, Štúrova 1949/41 Liptovský Mikuláš
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Výsledok kontroly: Vo vyúčtovaní nájomného (služieb) spojeného s užívaním 47 nájomných bytov 
v objekte „Dominanta“ ul. Hviezdoslavova č. 1871/2a, Liptovský Mikuláš, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Liptovský Mikuláš neboli zistené nedostatky z tohto dôvodu bola z vykonanej kontroly 
vypracovaná Správa Č.9/KO/2018.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2018 a vzatá na 
vedomie uznesením MsZ č. 85/2018

11. Správa o výsledku kontroly Č.8/KO/2Q18 - Kontrola plnenia povinností pri výkone
určených pracovných činností a dodržiavania pracovnej doby aktivačných pracovníkov.

Kontrolovaný subjekt:
Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš

Výsledok kontroly: Kontrolným orgánom boli zistené nedostatky, keď v dňoch 12.9., 25.9., 18.10., 
a 23.10.2018 bola fyzickým spôsobom na mieste kontrolovaná prítomnosť aktivačných pracovníkov. 
V uvedených dňoch bolo na určených pracovisku v uvedených dňoch spolu celkom prítomných 282 
pracovníkov (89,3%), z dôvodu ospravedlnenej absencie nebolo prítomných 23 pracovníkov (7,2%) 
a 11 pracovníkov (3,5%) malo neospravedlnenú absenciu.

Počet kontrolných zistení: 11 
Počet prijatých opatrení : 5

Kontrolný orgán určil kontrolovanému subjektu lehotu na prijatie nápravných opatrení, ktoré boli 
kontrolnému orgánu doručené dňa 09.01.2019.

12. Správa o výsledku kontroly Č.11/KO/2Q18 - Kontrola pokladničných operácii.
dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku

Kontrolovaný subjekt:
Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13 Liptovský Mikuláš

Výsledok kontroly : Kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bola z vykonanej kontroly 
vypracovaná Správa č.11/KO/2018.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 20.12.2018 a vzatá na 
vedomie uznesením MsZ č. 105/2018.

II. Odborné stanoviská

V I. polroku 2018 vypracoval hlavný kontrolór v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) Zákona o obecnom 
zriadení stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017, ktoré bolo 
prerokované na zasadnutí MsZ dňa 21.06.2018 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 40/2018.

Hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k „Návrhu na navýšeniu úveru na rekonštrukciu 
Zimného štadióna mesta Liptovský Mikuláš“, ktoré bolo prerokované na rokovaní MsZ dňa 
21.06.2018 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č.44/2018.

V II. polroku 2018 vypracoval hlavný kontrolór v súlade s § 18f ods.1 písm. c) Zákona o obecnom 
zriadení stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a viacročného rozpočtu
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na roky 2020 - 2021 s odporúčaním „schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2018 a programovú 
štruktúru rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019 - 2020“, ktoré bolo prerokované 
na zasadnutí MsZ dňa 20.12.2018, uznesenie k tomuto bodu nebolo primátorom mesta podpísané.

III. Ostatná činnosť

V súlade so Zákonom o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta v roku 2018 spracoval správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 
15.02.2018 a vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 13/2018.

V súvislosti s novelou Zákona č.369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení účinnou od 01.04.2018 
boli Dodatkom č.1 upravené „Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský 
Mikuláš“ schválené uznesením MsZ č.55/2018 zo dňa 21.06.2018. Najdôležitejšia zmena je 
obsiahnutá v § 18f ods.1 písm. h) Zák.369/1990 Zb. keď hlavný kontrolór je povinný vykonať 
kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo primátor, ak vec neznesie odklad.

Hlavný kontrolór a ÚHK poskytol odbornú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly na mieste podľa 
Zák.č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
zabezpečovaní MHD v meste Liptovský Mikuláš, výšky jednotlivých nákladových položiek 
predložených prepravcom ARRIVA LIORBUS, a.s. Ružomberok vo vyúčtovaní za rok 2017.

kontrola oprávnených nákladov pri

V priebehu roka 2018 hlavný kontrolór mesta sledoval stav a vývoj dlhu mesta v zmysle §17 ods. 15 
Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Celková suma dlhu mesta Liptovský Mikuláš ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho 
roka:

• k 31.12.2017 bola 35,04 %
• k 31.01.2018 bola 27,64 %
• k 28.02.2018 bola 28,14 %
• k 31.03.2018 bola 27,78 %
• k 30.04.2018 bola 27,66 %
• k 31.05.2018 bola 27,42 %
• k 30.06.2018 bola 27,25 %
• k 31.07 2018 bola 27,01 %
• k 31.08.2018 bola 26,78 %
• k 30.09.2018 bola 26,54 %
. k 31.10.2018 bola 26,48 %
• k 30.11.2018 bola 26,24 %
• k 31.12.2018 očakávaná skutočnosť 28,37 %.

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že celková suma dlhu mesta Liptovský Mikuláš sa v roku 2018 
znížila a nedosahuje zákonom stanovenú výšku 50% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka.

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a za účelom predchádzania vzniku prípadných 
kontrolných zistení hlavný kontrolór a zamestnanci ÚHK v rámci ukončených kontrolných akcií 
v prípade záujmu kontrolovaných subjektov:

• spolupracovali pri spracovaní opatrení, ktoré mala povinná osoba povinnosť prijať na 
odstránenie zistených nedostatkov,

• poskytovali metodickú pomoc podľa predmetu vykonanej kontroly pre kontrolované subjekty.
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Hlavný kontrolór mesta sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej 
rady s hlasom poradným (§ 18f, ods.2 Zák. 369/1990Zb.), škodovej komisie, ako prizvaná osoba na 
poradách vedenia mesta a gremiálnych poradách mestského úradu.
Zúčastnil sa dvoch celorepublikových odborných konferencií a ďalších vzdelávacích a odborných 
aktivít v rámci Združenia hlavných kontrolórov SR a Pohronskej odbornej sekcie ZHK SR.

V hodnotenom období boli na útvare hlavného kontrolóra dve zamestnankyne, jedna 
zamestnankyňa absolvovala na Ekonomickej univerzite Bratislava v období 18.01.2018 - 
29.06.2018 polročné odborné akreditované vzdelávanie v rozsahu 98 hodín v oblasti „Výkon 
kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“ ukončené skúškou. V rámci 
odborného vzdelávania absolvovali zamestnankyne tri odborné semináre organizované 
akreditovanou vzdelávacou agentúrou.

V Liptovskom Mikuláši dňa 10.01.2019

PhDr. Jozef Fiedor, v.r. 
hlavný kontrolór mesta
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