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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO  Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa         číslo     /2022 
 

K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský 

Mikuláš na I. polrok 2022  

 

M e s t s k é  zastupiteľstvo 

 

I. Schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na prvý polrok roka 2022, ktorý 

tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

II. Poveruje 

hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš vykonať kontroly uvedené v pláne kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na obdobie prvého polroka 2022. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ján Blcháč 
primátor 
 
Dátum podpisu uznesenia:                 2022 

 



 

 
 

Dôvodová správa 

Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš sa predkladá ma prvé 
rokovanie mestského zastupiteľstva po skončení práceneschopnosti hlavného kontrolóra dňa 
01.02.2022. Vzhľadom na práceneschopnosť kontrolóra nemal kto návrh kontrolnej činnosti 
predložiť. Nefunkčnosť systému kontroly mesta je spôsobená okrem iného tým, že primátor mesta 
od 01.07.2020 zrušil útvar hlavného kontrolóra a kontrolórky preložil na iné oddelenie mestského 
úradu. Aj keď si nezákonnosť svojho postupu zrušenia útvaru neskôr uvedomil a formálne opäť útvar 

hlavného kontrolóra zaviedol do organizačného poriadku mestského úradu od 01.10.2020, útvar 
„nie je personálne obsadený“ (citácia organizačného poriadku). Preto v prípade práceneschopnosti 
hlavného kontrolóra ho nemá kto zastúpiť. 
 
Návrh kontrolnej činnosti vychádza z personálneho (ne)obsadenia útvaru, z času, ktorý do 
skončenia polroka ostáva a z diskusií a podnetov, ktoré som zaznamenal v poslednom období.  

 
Kontrolu zostatkov finančných prostriedkov na účtoch mesta som začal oznámením o začatí kontroly 
zo dňa 02.02.2022. V zmysle § 20 ods. 2 písm. a) a § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o 
finančnej kontrole a audite v spojení s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení som určil 
deň doručenia dokladov potrebných na kontrolu na 07.február 2022. V určenej lehote som 
nedostal žiadne listiny.  

 
Určil som náhradný termín na odovzdanie listín, a to 08.02.2022. Ani v tomto termíne som 
nedostal žiadne podklady.  

 
Ján Blcháč a Ivan Košik, vedúci odboru správy mesta, to odôvodňovali mimoriadnou pracovnou 
vyťaženosťou. Dňa 14.02.2022 som dostal časť podkladov a časť podkladov dňa 22.02.2022. Listiny 

nie sú v požadovanom formáte (originál alebo overená fotokópia, resp. tlač s podpisom zodpovednej 
osoby).  
 
Najmä som ale stále nedostal základné listiny, bez ktorých nie je možné kontrolu vykonať, a 
to zostatky účtov k pondelku každého týždňa počnúc pondelkom 02.03.2020 a končiac pondelkom 

07.02.2022. Dňa 22.02.2022 mi boli mailom poslané PDF súbory (nekopírovateľné), na ktorých je 

uvedený za rok 2021 zostatok na účtoch k jednému dňu v mesiaci podľa výberu spracovateľa. Za 
rok 2020 je dokonca uvedený iba mesiac bez uvedenia konkrétneho dňa.   
 
Predmetom kontroly je zostatok účtov s dôrazom na to, či peniaze z “prebytkov” hospodárenia za 
roky 2019 a 2020 sú vedené na osobitnom účte mesta a nepoužívané až do rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva v zmysle § 16 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 
 
Koncom mesiaca prichádzajú na účet mesta podielové dane od štátu. Možno preto som dostal 
výpisy z účtov iba na konci mesiaca. A práve preto som chcel výpisy na týždennej báze, aby bolo 
možné dodržanie vyššie citovaných právnych noriem skontrolovať. Takto sú podklady nepreukazné 
a nedostatočné pre vykonanie kontroly.  

 
Úrad mi môže poskytnúť pasívny prístup do internet banking, aby som spracoval výpisy sám. Tento 
návrh zaslaný mailom dňa 22.02.2022 je zatiaľ bez odpovede.        
 
Druhú navrhovanú kontrolu je možné na základe diskusie poslancov zmeniť.   
 

V Liptovskom Mikuláši, 23.02.2022 
 
Martin Alušic 
hlavný kontrolór mesta 



 

 
 

Príloha č.1 
 

 

N á v r h 

p l á n u   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i  

hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 

na prvý kalendárny polrok 2022 

 
 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa predkladá návrh 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na 1.polrok roka 2022.  
 
 

A. Kontrolná činnosť. 

 

 

1. Kontrola efektívnosti a hospodárnosti využívania služieb advokátskych kancelárií a 

finančných prostriedkov vynakladaných na právne služby.  

 

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – mestský úrad 

Kontrolované obdobie: rok 2021 a 2022 a ďalšie roky podľa potreby na základe 

zistení hlavného kontrolóra  

 
 

2. Kontrola zostatkov finančných prostriedkov na účtoch mesta. 

 

Kontrolovaný subjekt:   mesto Liptovský Mikuláš – mestský úrad 

Kontrolované obdobie: od 01.03.2020 do dňa začatia kontroly 

 
3. Ostatné kontroly: 

 

 Kontroly vykonané na základe požiadavky mestského zastupiteľstva podľa ust. §18f ods.1 

písm. h) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 Kontroly vykonané z vlastného podnetu hlavného kontrolóra mesta na základe poznatkov 

získaných pri výkone jeho činnosti. 

 

B. Iné činnosti. 

  

1.  Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta na 

rok 2022 a k záverečným účtom mesta, prípadne k iným materiálom mesta pred ich 

prerokovaním mestským zastupiteľstvom. 

2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a príslušnou smernicou. 

 


