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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. 06. 2020 číslo 12020

K bodu: Návrh zmien plánu kontrolnej činnosti hlavnóho kontrolóra mesta Liptovský
Mikuláš na I. polrok 2020 a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2020

M e s t $ k é zastupitelstvo

I. Schvaľuje

1 zmenu plánu kontrolne činnosti hlavněho kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na obdobie prvého

polroka 2020, ktorý bol schválený uznesenĺm mestského zastupitelstva č. 91/2019 zo dňa

12.12.2020 tak1 že sa ruší pövodné znenie a nahrádza sa novým znením, ktorétvori prílohu tohto

uznesenia.

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na druhý polrok roka 2020,

ktorý tvori prílohu tohto uznesenia.

II. Poveruje

hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš vykonať kontroly uvedené v zmenenom pláne

kontrolnej činnosti na obdobie prvého polroka 2020 a v pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

mesta Liptovský Mikuláš na obdobie druhého polroka 2020.

III. Ruší

IV. ukladaciu časť uznesenia č.97/2019 zo dňa 12.12.2020.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2020



Dóvodová správa

Podia ust. 18f ods. 1 písm. b) Zák. Č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám na prerokovanie mestskému zastupitelstvu (cfalej len Msr):

1. návrh zmien piánu kontrolnej Činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na
obdobie prvého poiroka 2020 (zrušenie póvodného plánu kontrolnej činnosti a schválenie plánu
kontrolnej činnosti v novom zneni),

2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolára mesta Liptovský Mikuláš na obdobie
druhého polroka 2020.

Predmetné návrhy obidvoch plánov kontrolnej činnosti boli dňa 09.06.2020 zverejnené na
úradnej tabuli mesta, čím bola dodržaná zákonná podmienka podia vyššie cit. zákona, spočívajúca
v povinnosti zverejniť plány najneskbr 15 dnĺ pred prerokovaním v MsZ spósobom v meste
obvyklým.

I. Zmena plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020

1. Zdóvodnenie navrhovaných zmien

a) Hlavný kontrolór sa ku dňu 01.03.2020 vzdal funkcie hlavného kontrolóra z důvodu
odchodu do starobného důchodku.

b) Počas mesiacov január a február 2020, kedy ešte hlavný kontrolór působil vo svojej funkcii,
sa vykonala kontrola 1/KO/2020, ato Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie
pokladničných operácii, pokladničného zostatku ku dňu začatia kontroly, vykonávania
základnej finančnej kontroly, realizované rozpočtové zmeny, povinné zverejňovanie zmlúv
u vybratej rozpočtovej organizácii mesta.

c) V týchto mesiacoch sa spracovalo aj odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020
a roky 2021-2022, ktoré zastupitelstvo vzalo na vedomie dňa 23.04.2020 uznesenim číslo
10/2020.

d) Mestské zastupitelstvo žiadalo výsledky kontrol prediožiť na rokovani zastupitelstva vo
februári 2020 (chybou v písaní je v uznesení uvedený rok 2019, čo ale v zmysle 37, ods.
3 Občianskeho zákonníka neznamená neplatnosť, resp. nevykonatel‘nosť uznesenia).
Vzhľadom na vzdanie sa predchádzajúceho hlavného kontrolóra funkcie nebolo toto
uznesenie naplnené. Je vecou názoru a rozhodnutia zastupitelstva, či kontroly schválené
uznesením 97/2019 sú ešte aktuálne a požadované, alebo zastupitelstvo zadanie zmenĺ.

e) volba nového kontrolóra stanovená 04.06.2020

2. Navrhované zmeny

S poukazom na uvedené důvody predkladám MsZ na schválenie zmeny v pláne kontrolnej
činnosti na prvý polrok 2020 (zrušenie póvodného plánu kontrolnej činnosti a schválenie
aktualizovaného plánu kontrolnej činnosti v novom znení), ktoré tvorĺ prilohu návrhu uznesenia MsZ.
Zmeny spoč(vajú najmá v tom, že sa rušta tieto kontroly:

• kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácii, pokladničného
zostatku ku dňu začatia kontroly, vykonávania základnej finančnej kontroly, realizované
rozpočtové zmeny, povinné zverejňovanie zmlúv u vybratej rozpočtovej organizácii mesta,



• kontrola dodržiavania Zákona Č. 431/2002 Z.z. v platnom znení — správnost, úplnost
vykonania nventarizácií majetku, záväzkov, rozdielu majetku a závázkov k 3112.2019,

• kontrola použitých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotáciĺ
podľa ust. 7 ods.4 zákona č.583/2004 iz. v platnom znení

• a Kontro)a p)nenia opatreni prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
vykonaných v roku 2019.

• V bode lil. Uznesenia č.97/2019 zo dňa 12.12.2019 mestské zastupitelstvo v zmysle 18 f)
ods. 1 písm. h) O Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení požiadalo hlavného kontrolóra
o vykonanie nasledovných kontrol:
aa) spósob financovania rekonštrukcie futbalového štadiónu MFK Tatran
bb) spósob financovania a rekonštrukcia miestnych komunikácií externou formou
dodávateľským spósobom (..)
cc) oprávnenosť mesta Liptovský Mikuláš vyhlásit verejné obstarávanie na rekonštrukciu
miestnych komunikácií dodávateľskou firmou.

Vzhl‘adom na vyššie uvedené zmeny je potrebné aktualizovat ostatné časti póvodného
p‘ánu kontrolnej činnosti, a to tak aRo je uvedené v jeho navrhovanom novom znení.

II. Obsah plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020:

1. Priority sledované kontrolami v pláne kontrolnej činnosti (d‘alejlen „cíeľkontrol‘9

a) sledovat stav a vývoj dlhu mesta počas rozpočtového roka podľa Zák. č.583/2004 Z.z.,

b) pokračovat v preverovaní dodržiavania právnych predpisov pd vedenĺ pokladní
organizáciami zriadených mestom,

2. Zdóvodnenie sledovaného cieľa kontrol

a) Ciel kontroly uvedený v Čl. II bod 1 písm. a) tejto dóvodovej správy vyplýva z povinnosti
hlavného kontrolóra pravidelne sledovat stav a vývoj dlhu mesta podľa Zák. Č. 583/2004

b) sledovať stav a vývoj dlhu mesta počas rozpočtového roka podIa Zák. č.583/2004 Z.z.,
c) pokračovať v preverovaní dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä

Zák. č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. a vnútorných predpisov u vybranej vzorky
organizácií zriadených mestom pri vedenĺ pokladní.



Prí/oha Č. I

Návrh
Plánu kontrolnej činnosti

hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš
na prvý kalendárny polrok 2020
v znení zmien zo dňa 25.06.2020

I. Subjekty, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti:
• mestský úrad,
• mestská polícia,
• rozpočtové a prispevkové organizácie zriadené mestom
• právnické osoby ‚ v ktorých má mesto majetkovú účasť, a mé osoby, ktoré

nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na
uživanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

• osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančně výpomoci podia osobitného predpisu
v rozsahu

II. Plánovaný počet kontrola odborných stanovísk v druhom polroku 2016
• 1 kontrola
• 1 odborné stanovisko hlavného kontrolóra

III. Priority hlavného kontrolóra v prvom polroku 2020

pokračovať v preverovani dodržiavania všeobecne závázných právnych predpisov,
najmä Zák. č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. a vnútorných predpisov u vybranej
vzorky organizácií zriadených mestom pri vedení pokladní

IV. Kon trolná činnost‘:

A. Pravidelné kontroly:
Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operách,
pokladničného zostatku ku dňu začatia kontroly, vykonávania záklacinej finančnei
kontroly, realizované rozpočtové zmeny, povinné zverejňovanie zmlúv.

Kontrolovaný subjekt: vybratá základná škola v zriadovateľskej pásobnosti mesta

B. Odborné stanovisko HK:
Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2019



Prí/oha Č. 2
Návrh

Plánu kontrolnej čin nosti
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

na druhý kalendárny polrok 2020

I. Subjekty, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti:
• mestský úrad,
• mestská polícia,
• rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené rnestom,
• právnické osoby v ktorých má mesto majetková účasť, a ině osoby, ktoré

nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na
uživanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

• osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelově dotácie alebo návratné
finančně výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v
rozsahu

II. Plánovaný počet kontrola odborných stanovísk v druhom polroku 2020
• 3 kontroly
• 1 odborné stanovisko hlavného kontrolóra

III. Priority hlavného kontrolóra v druhom polroku 2020:
• sledovaf stav a vývoj dlhu mesta počas rozpočtového roka podIa Zák. č.58312004

Z.z.,
• pokračovať v preverovaní dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,

najmä Zák. č.43112002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. a vnútorných predpisov u vybranej
vzorky organizácií zriadených mestom pri vedení pokladní

IV. Kontrolná činnost‘:

1. Kontrola stavu vybavovania vybraných sťažností a petícií v podmienkach
samosprávy mesta Liptovský Mikuláš
Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš — mestský úrad
Kontrolované obdobie rok 2019

2. Kontrola stavu a vývoia dlhu podl‘a Zák. Č. 58312004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.
Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš— mestský úrad
Kontrolované obdobie: k 3006.2020 a predpoklad k 31.12.2020

3. Kontrola pokladničných operácii. dokumentácie pokladničných operácií,
pokladničného zostatku ku dňu začatia kontroly ‚ vvkonávanie základnei
finančnei kontroly, povinné zvereiňovanie zmlúv.



Kontrolovaný subjekt: vybrané rozpočtové a príspevkové organizácie mesta
Termín; rok 2020, stav ku dňu začatia kontroly

A. Ostatné kontroly:
• Kontroly vykonané na základe požiadavky mestského zastupitelstva podľa ust. 18f

ods.1 písm.h), zák.č.36911990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
• Kontroly vykonané z vlastného podnetu hlavného kontrolóra mesta na základe

poznatkov získaných pri výkone jeho činnosti V súlade s Pravidlami kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš, ktoré nadobudli účinnosť
18.03. 20 16

B. Odborné stanoviská:
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozvrhu rozpočtu mesta na rok 2021
a roky 2022 - 2023


