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Subjekty, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti: 
• městský úrad, 
• městská polícia, 
• rozpočtové a příspěvkové organizácie zriadené mestom, 
• právnické osoby, v ktorých má město majetková účasť, a iné osoby, któré nakladajú 

s majetkom města alebo ktorým bol majetok města přenechaný na užívanie,/a to v rozsahu 
dotýkajúcom sa tohto majetku, 

• osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu města účelové dotácie alebo návratné finančně 
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podia osobitného předpisu v rozsahu 
nakladania s týmito prostriedkami. 

Plánovaný počet kontrol a odborných stanovísk v prvom polroku 2016: 
e 3 kontroly 
• 1 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 

III. Priority hlavnej kontrolórky v prvom polroku 2016: 

1. Prispievať k dodržiavaniu Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy aozmene a doplnění niektorých zákonov vz.n.p. (ďalej v texte len „Zák. č. 
583/2004 Z. z.") a Všeobecne závazného nariadenia města Liptovský Mikuláš č. 12/2009/VZN 
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu města v znění neskorších zmien a doplnkov 
prijímateimi dotácií, ktorými sú právnické osoby, ktorých město Liptovský Mikuláš (ďalej 
v texte len „město") nie je zakladateiom a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majů sídlo 
alebo trvalý pobyt na území města alebo ktoré posobia, vykonávajú činnost' na území města, 
alebo poskytujú služby obyvateiom města a v tejto súvislosti k zavedeniu a správnému 
vykonávaniu finančnej kontroly zo strany města Liptovský Mikuláš podia nového 
zákona o finančnej kontrole, ktorý nadobúda účinnost' 01.01.2016, 

2. preveriť splácanie úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 
obstaranie obecných nájomných bytov z nájomného plátěného nájomcami 
předmětných bytov a súčasne pravidelné štvrťročne sledovat' stav a vývoj dlhu počas 
rozpočtového roka podia Zák. č. 583/2004 Z. z., 

3. komplexnejšie preveriť v rámci města a organizácií zriadených mestom vykonávanie 
pokladničných operácií so zameraním na zavedenie a správné vykonávanie finančnej 
kontroly podia nového zákona o finančnej kontrole. 



IV. Kontrolná činnost': 

A. Tematické kontroly: 

kontrolované subjekty: vybrané právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorým boli 
poskytnuté z rozpočtu města účelové dotácie v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami 

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne závazných právnych 
predpisov a všeobecne závazného nariadenia města v oblasti použitia 
účelových dotácií z rozpočtu města 

Kontrolované obdobie: 
rok 2014, 2015 a I. štvrťrok 2016 

B. Pravidelné kontroly: 

B.1) kontrolovaný subjekt: město Liptovský Mikuláš - městský úrad 

2. Splácanie úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 
obstaranie obecných náiomných bvtov a kontrola stavu a vývoia dlhu podl'a 
Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnei samosprávy a 
o zmene a doplnění niektorých zákonov v z. n. p. a 

Kontrolované obdobie: 
k 31.03.2016 a k 30.06.2016 

B.2) kontrolovaný subjekt: vybrané rozpočtové a příspěvkové organizácie města 

3. Kontrola pokladničných operácií. dokumentácie pokladničných operácií. 
pokladničného zostatku 

C. Ostatně kontroly 

• Kontroly vykonané na základe požiadavky městského zastupitelstva podl'a ust. 
§ 18f ods. 1 písm. h) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

• Kontroly vykonané zvlastného podnětu hlavnej kontrolórky města podia 
interného předpisu města uvedeného v bode I. b) tohto plánu kontrolnej činnosti 
na základe jej poznatkov získaných pri výkone činnosti 

D. Stanoviska a iná činnost' hlavnej kontrolórky: 

• Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu závěrečného účtu za rok 2015 
• Vybavovanie podnetov přijatých vsúlade so Zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznámováním protispoločenskej činnosti a příslušným 
interným predpisom města 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 23.11.2016 
JUDr. Bibiana Kuchárová 
hlavná kontrolórka města v.r. 
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Dóvodová správa 

předkládaná spoločne s návrhom Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

města Liptovský Mikuláš na prvý polrok 2016 

městskému zastupitePstvu dňa 10.12.2015 

Podlá ust. § 18f ods. 1 písm. b) Zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. 
předkládám na prerokovanie městskému zastupitelstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 
prvého polroka 2016 v znění ako bol dňa 24.11.2015 zverejnený na úradnej tabuli města Liptovský 
Mikuláš. Tým bola podlá vyššie uvedenej platnej právnej úpravy dodržaná zákonná podmienka na 
jeho zverejnenie a to najneskór 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupitelátve. Návrh plánu 
kontrolnej činnosti prerokovala městská rada na svojom rokovaní dňa 03.12.2015. 

Priority plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016: 

1. Prispievať k dodržiavaniu Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravídlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnění niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej v texte len „Zák. č. 
583/2004 Z. z.") a Všeobecne závazného nariadenia města Liptovský Mikuláš č. 12/2009/VZN 
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu města v znění neskorších zmien a doplnkov 
prijímatel'mi dotácií, ktorými sú právnické osoby, ktorých město Liptovský Mikuláš (ďalej 
v texte len „město") nie je zakladateíom a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majů sídlo 
alebo trvalý pobyt na území města alebo ktoré pósobia, vykonávajú činnost' na území města, 
alebo poskytujú služby obyvatelom města a v tejto súvislosti k zavedeniu a správnému 
vykonávaniu finančnej kontroly zo strany města Liptovský Mikuláš podlá nového 
zákona o finančnej kontrole, ktorý nadobúda účinnost' 01.01.2016, 

2. preveriť splácanie úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 
obstaranie obecných nájomných bytov z nájomného plátěného nájomcami 
předmětných bytov a súčasne pravidelné štvrťročne sledovat' stav a vývoj dlhu počas 
rozpočtového roka podlá Zák. č. 583/2004 Z. z. 

3. komplexnejšie preveriť v rámci města a organizácií zriadených mestom vykonávanie 
pokladničných operácií so zameraním na zavedenie a správné vykonávanie finančnej 
kontroly podlá nového zákona o finančnej kontrole. 

Zdóvodnenie: 

• Moja priorita uvedená v prvom bode, vyplývá jednak zo skutočnosti, že kontrolami dotácií 
poskytnutých právnickým osobám, ktorých zakladatelám nie je město a fyzickým osobám 
podnikatelám podlá ust. § 7 ods. 4 Zák. č. 583/2004 Z. z., ktoré boli vykonané na mestskom 
úřade vdruhom polroku 2015, boli zistené nedostatky pri vykonávaní predbežnej finančnej 
kontroly podia Zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnění niektorých zákonov v z.n.p., ďalej zo skutočnosti, že od 01.01.2016 nadobúda 
účinnost' nový zákon o finančnej kontrole, ktorý vyššie cit. zákon ruší a je potřebné ho správné 
implementovat' do praxe a na závěr zo skutočnosti, že u prijímateiov dotácii ešte neboli 
v predchádzajúcom období vykonávané takéto kontroly zo strany hlavného kontrolora města. 

• Druhá priorita vyplývá z povinnosti hlavného kontrolora podia Zák. č. 583/2004 Z. z. a to 
počínajúc rokom 2015 pravidelné sledovat' stav a vývoj dlhu města. Stým súvisí aj 
problematika úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných 
nájomných bytov, ktoré sa podia cit. zákona nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu vo výške 
splátok úvěru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné 
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byty. V tejto súvislosti je podl'a mójho názoru potřebné preveriť podia jednotlivých bytových 
domov, či skutočne zaplatené nájomné pokrývá splácanie předmětných úverov. 

• Posledná tretia priorita vyplývá zo skutočnosti, že „Kontrolou pokladničných operácií, 
dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku", ktorá bola v prvom polroku 
2015 vykonaná v Múzeu Janka Kráia so sídlom Námestie osloboditeiov 30-31, Liptovský 
Mikuláš, ktorého zriaďovatetom je město boli zistené závažné nedostatky, ktoré boli čiastočne 
dósledkom nedostatočne nastaveného systému finančnej kontroly v predmetnej organizácii. 
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