
\iESTSKR ZASTUPITE[STVO LIPTOVSKY' MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 15. mája 2014 číslo 46/2014 

K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský 
Mikuláš na druhý polrok 2014 

Mestské zastupiteľstvo 

I. sch vaľ uje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na obdobie druhého 
polroka 2014, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia 

II. p o ver uje 

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. 

o 
Ing. Jozef Repaský 

zástupca primátora mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 19.5.2014 



Plán kontrolnej činnosti 

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 - 18fZák. 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 "lavnej kontrolórky v dru/wm 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 úraď? 

• vybraté rozpočtové organizácie zriadené mestom (ďalej len " rozpočtové organizácie'? 

/IL 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 Janka Kráľa so sídlom 
Námestie osloboditeľov 30, 031 Ol 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 O l Liptovský Mikuláš k 30.06.2014 

B. Pravidelné kontroly 
• mestský úrad 

5. Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.1 1.2013 do 30.10. 2014 
podľa § 19 ods. 1 Zák. č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej amosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

6. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.201 4 do 
30.06.2014 

7. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01 .01.2014 do 30.06.201 4 

C. Ostatné kontroly 
• Kontroly vykonané na základe uznesenia mestského zastup iteľstva mesta 
• Kontroly vykonané z vlastného podnetu hlavnej kontrolórky na základe jej poznatkov 

získaných pri výkone činnosti 

D. Stanoviská "lavnej kontrolórky 

8. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 201 5 

~ Ing. Jozef Repaský 
zástupca primátora mesta 

Dátum podpisu : 19.5.2014 


