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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 obdobie od schválenia plánu do konca roka 2022  

 

M e s t s k é  zastupiteľstvo 

 

I. Schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na obdobie od schválenia 

plánu do konca 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, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Ján Blcháč 
primátor 
 
Dátum podpisu uznesenia:                 2022 

 



 

 
 

Dôvodová správa 

Ako každý polrok, aj tentokrát Ján Blcháč s kolektívom zmarili riadne zverejnenie tohto plánu 
kontrolnej činnosti, aby pred rokovaním zastupiteľstva mohol byť zverejnený 15 dní v zmysle § 18f, 
ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Odoslali mi informáciu o rokovaní tak, 
že som si ju prečítal 14 dní pred júnovým rokovaním Mestského zastupiteľstva v Liptovskom 
Mikuláši. Následne som žiadal primátora, aby sa rokovanie posunulo aspoň o jeden deň. 
Samozrejme nevyhovel, a tak svojím neodborným prístupom, ktorý je navyše v rozpore s rokovacím 

poriadkom, interným predpisom a aj zákonom o obecnom zriadení zmaril riadne prerokovanie plánu 
kontrolnej činnosti pred začatím druhého polroka. Ale zmysle § 18f, ods. 1, písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu 
kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov. Nie je teda povinnosťou prerokovať plan kontrolnej činnosti 
na júnovom rokovaní. Keďže ostatný plan kontrolnej činnosti bol prerokovaná 10.03.2022, postačí, 
ak sa plan kontrolnej činnosti prerokuje do 10.septembra. Rokovanie zastupiteľstva bude musieť 

byť zvolané v zmysle zákona najneskôr na 02.09.2022. Ale vzhľadom na nižšie uvedené, je to 
nepodstatné. 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti vychádza z dvoch skutočností: 
 
a) Blcháč znefunkčnil systém vnútornej kontroly a zakázal mi poskytovať podklady, takže žiadne 

nedostávam. V 1. polroku som začal dve kontroly (či neminuli peniaze, ktoré musia ostať na účte 
a čo robí tých 5-6 advokátskych kancelárií, ktoré mesto v cene detského ihriska platí). Podklady 
nemám, kontroly nemôžu prebehnúť.  

b) Z neodborných dôvodov všetky schválené plány kontrolnej činnosti Blcháč „vetoval“. 
 
Vzhľadom na to, že akúkoľvek kontrolu môžem začať aj bez schváleného plánu kontrol a vzhľadom 

na to, že mojim kontrolám Blcháč zo strachu bráni, navrhujem v pláne to, čo môžem čiastočne 
kontrolovať aj bez spolupráce s vedením mesta, keďže ma posadili na vrátnicu a mestský úrad 
predo mnou zamkli.  
 
Plán kontrol je samozrejme možné na základe diskusie poslancov zmeniť alebo doplniť.   
 

V Liptovskom Mikuláši, 19.05.2022 
 
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 obdobie od schválenia plánu do konca roka 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 2.polrok roka 2022.  
 
 

A. Kontrolná činnosť. 

 

 

1. Kontrola dochádzky primátora mesta a jeho zástupcov do práce.  

 

Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – mestský úrad 
Kontrolované obdobie: rok 2022 alebo jeho časť a ďalšie roky podľa potreby  

 
2. Ostatné kontroly: 

 

 Kontroly vykonané podľa ust. §18f ods.1 písm. h) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 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 2023, prípadne k iným materiálom mesta pred ich prerokovaním mestským 

zastupiteľstvom a iné povinnosti ustanovené zákonom. 

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. 

 


