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Návrh na uznesenie : 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec 

 

 

I.  

Berie na vedomie: 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec  

za rok 2013 

II. 

Konštatuje, že: 

Hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy 

vyplývajúce zo schválených plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. 

polrok 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

 

 

 

     Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 som vypracovala a Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Rajec (ďalej aj MZ) predkladám v súlade s § 18f ods. 1/e zákona SNR č.  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hlavný 

kontrolór predkladá  MZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to v termíne do 60 

dní po uplynutí kalendárneho roka. 
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Ing. Bibiana Sekáčová 

Hlavná kontrolórka 

Mesta Rajec 

 
 

 

S p r á v a 
 

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 

 za rok 2013 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

Jednou z činností systému riadenia a nakladania s verejnými prostriedkami mesta 

Rajec je aj výkon kontrolnej činnosti. Spoľahlivé a efektívne fungovanie kontrolného systému 

má plniť jej základný cieľ : včas odhaľovať odchýlky od platných noriem, prijímať účinné 

opatrenia a tým chrániť hospodárnosť, účelovosť, efektívnosť, transparentnosť 

a dôveryhodnosť využívania verejných prostriedkov a majetku mesta. 

 

 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 som vypracovala a Mestskému zastupiteľstvu 

mesta Rajec (ďalej aj MZ) predkladám v súlade s § 18f ods. 1/e zákona SNR č.  369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hlavný kontrolór mesta 

predkladá  MZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to v termíne do 60 dní po 

uplynutí kalendárneho roka. 

 

Okrem ročnej správy o kontrolnej činnosti, ktorú predkladám MZ v zákonom určenej 

lehote, som na každom mestskom zastupiteľstve v súlade s §18f ods.1 bodu c zákona SNR č.  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladala podrobné správy 

o  výsledkoch jednotlivých kontrol.  

 

 

Prehľad predložených správ o výsledku kontroly: 

 

Dátum 

zasadnutia MZ 

Správa o výsledkoch 

kontroly za obdobie 

Správa o výsledku kontroly 

 

28.2.2013 

 

december 2012 – 

február 2013 

 

Kontrola plnenia uznesení MZ PK1/2013  a 

NFK 17-18/2012 a 1/2013 

 

23.5.2013 

marec – máj 

 2013 

Kontrola plnenia uznesení MZ PK 2/2013 a 

NFK č. 2 - 6/2013 

 

15.8.2013 

jún - august 

 2013 

Kontrola plnenia uznesení MZ PK 3/2013  a  

NFK č. 7-9/2013 

 

24.10.2013 

september - október 

2013 

Kontrola plnenia uznesení MZ  PK 4/2013  a  

NFK č. 10 - 11/2013 

 

12.12.2013 

november -december  

2013 

Kontrola plnenia uznesení MZ PK 5/2013  a  

NFK  12 - 13/2013 

 



Cieľom tejto správy je poskytnúť súhrnnú informáciu o celej kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky mesta, t.z. nielen o záveroch, výstupoch a prijatých opatreniach 

z vykonaných  kontrol,  ale aj prehľad o ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V roku 2013 som  kontrolnú činnosť vykonávala v súlade so zákonom SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,  zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákonom NR 

SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p.  

 

Rozsah kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta MZ schválilo v Plánoch   

kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2013 uzneseniami č. 143/2012 zo dňa 13. decembra 2012 

a uznesením č. 52/2013 zo dňa 23. mája 2013 (príloha č. 1 a 2). V  plánoch kontrolnej 

činnosti bola kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta  rozdelená na výkon: 

 následnej finančnej kontroly  

 pravidelnej kontroly  plnenia uznesení MZ 

 ostatných kontrol 

 ostatných úloh a činností 

 

V súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti  som spolu vykonala   18  kontrol.  

 

Prehľad vykonaných kontrol podľa druhu kontroly: 

 

Kontroly celkom Následná finančná 

kontrola 

Následná kontrola – 

kontrola plnenia 

uznesení MZ 

Ostatné kontroly 

18 13 5 0 

  

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je definovaný zákonom SNR č.  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kde v § 18d ods. 2 je 

definovaný aj okruh subjektov, ktoré podliehajú tejto kontrolnej činnosti. 

 

Prehľad vykonaných kontrol podľa druhu subjektu : 

 

Kontrolovaný  

subjekt 

Kontroly 

celkom 

Následná finančná 

kontrola 

Následná 

kontrola 

Ostatné 

kontroly 

Mestský  úrad 13 8 5 0 

Rozpočtové organizácie 

zriadené mestom (ZŠ 

a ZUŠ) 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

Príspevkové organizácie 

zriadené mestom  

( DV a MsKS) 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

Spolu : 18 13 5 0 
Legenda:  ZŠ – základná škola, ZUŠ – základná umelecká škola, DV – Domov vďaky, MsKS – Mestské 

kultúrne stredisko v Rajci. 



Výkon následnej finančnej kontroly  

 

Tabuľka č. 1 - Príloha č. 3 

 

V roku 2013 som uskutočnila 13 následných finančných kontrol . Všetky kontroly boli 

vykonané v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti. 

 

Prehľad podľa zamerania kontroly: 

 

Následná finančná kontrola 

(ďalej len NFK) 

NFK – kontrola plnenia 

prijatých opatrení z kontrol 

vykonaných v roku 2012 

NFK – nové zameranie 

kontroly 

13 2 11 

 

Prehľad vykonaných kontrol podľa druhu subjektu : 

 

Kontrolovaný  

subjekt 

NFK 

celkom 

NFK – kontrola plnenia 

prijatých opatrení z kontrol 

vykonaných v roku  2012 

NFK – nové 

zameranie kontroly 

Mestský  úrad 

 

 

8 

 

2 

 

6 

Rozpočtové organizácie 

zriadené mestom (ZŠ 

a ZUŠ) 

 

3 

 

0 

 

3 

Príspevkové organizácie 

zriadené mestom  

( DV a MsKS) 

 

2 

 

0 

 

2 

 

Spolu : 

 

13 

 

2 

 

11 
Legenda:  ZŠ – základná škola, ZUŠ – základná umelecká škola, DV – Domov vďaky, MsKS – Mestské 

kultúrne stredisko v Rajci. 

 

V prípadoch, keď boli  pri kontrole  zistené    nedostatky   bola z následnej finančnej  

kontroly vypracovaná Správa o výsledku  následnej finančnej kontroly, s ktorou bol 

oboznámený primátor mesta, resp. riaditeľ organizácie  a  zodpovední zamestnanci 

kontrolovaného subjektu. Ku kontrolným zisteniam mohol kontrolovaný subjekt podať 

písomné námietky v lehote určenej hlavnou kontrolórkou. Po tejto lehote nasledovalo 

prerokovanie správy za účasti hlavnej kontrolórky, primátora mesta alebo riaditeľa 

organizácie   a zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu.  

 

Z prerokovania správy bola spísaná zápisnica, v ktorej bol kontrolovanému subjektu uložené : 

 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov  a odstránenia príčin ich ďalšieho 

vzniku a tieto v určenom termíne predložiť hlavnej kontrolórke mesta, 

 určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim 

opatrenia, 

 predložiť hlavnej kontrolórke mesta v určenom termíne písomnú správu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou kontrolou 

a o odstránení príčin ich vzniku. 

 

Podrobné údaje sú uvedené v prílohe č. 3. 



V prípadoch kedy v rámci vykonanej kontroly neboli zistené  nedostatky bol  vypracovaný  

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, s ktorým bol oboznámený primátor mesta 

alebo riaditeľ organizácie a zodpovední zamestnanci kontrolovaného subjektu.  

 

 

Prehľad výsledkov následných finančných kontrol : 

 

Kontrolovaný subjekt Celkový 

počet 

kontrol 

Počet kontrol 

ukončených  

správou 

Počet kontrol 

ukončených  

záznamom 

Počet 

prijatých 

opatrení 

 13 2 11 12 

     

Mestský úrad:                  8 1 6 6 

Domov vďaky (PO):         1 1 0 6 

MsKS (PO):                      1 0 1 0 

Základná škola (RO):       1 0 1 0 

ZUŠ (RO) :                       2 0 2 0 
 

Legenda: PKČ – plán kontrolnej činnosti, NFK – následná finančná kontrola, DOVP – dohody o vykonaní práce, 

MZ – mestské zastupiteľstvo, DV- Domov vďaky, PPvH- peňažné prostriedky v hotovosti, MsKS – Mestské 

kultúrne stredisko, ZUŠ- základná umelecká škola, PO -príspevková organizácia, RO – rozpočtová organizácia, 

 

Kontroly boli zamerané na zistenie stavu dodržiavania nižšie uvedených právnych noriem 

a interných predpisov : 

Zákony 

1. Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

2. Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Zákon NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v z. n. p. 

4. Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

5. Zákon NR SR č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v z.n.p. 

6. Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. 

7. Zákon NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

8. Zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. 

9. Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. 

10. Zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach  v z.n.p. 

11. Zákon  NR SR č, 85/1990  Zb. o petičnom práve v z.n.p. 

12. Zákon NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z.n.p. 

13. Zákon NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v z.n.p.  

 

Opatrenia Ministerstva financií 

 

1. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 č. 

MF/008083/2011-411. 

2. Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 v z.n.p. 

3. Opatrenie Ministerstva financií  SR  č.  MF 16786/2007-31 v z.n.p. 



 

 

 

Vnútorné právne normy 

 

1. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami . 

2. Smernice o vykonávaní finančnej kontroly. 

3. Zásady vedenia pokladnice. 

4. Smernice o cestovných náhradách. 

5. Smernice pre vykonanie inventarizácie. 

6. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností. 

 

 

Kontrolné zistenia boli v nedostatočnom uplatňovaní niektorých povinností vyplývajúcich 

zo zákonov a vnútorných právnych noriem :  

 

Zákony 

1. Zákon NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v z. n. p – kontrolovaný subjekt Domov 

vďaky. 

2. Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p – 

kontrolovaný subjekt Domov vďaky. 

3. Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p – kontrolovaný subjekt Domov 

vďaky. 

4. Zákon NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v z.n.p – kontrolovaný subjekt Mestský 

úrad.  

5. Zákon NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z.n.p -  kontrolovaný 

subjekt Mestský úrad. 

6. Zákon NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p – kontrolovaný subjekt Mestský úrad. 

 

 

Opatrenia Ministerstva financií 

 

1. Opatrenie Ministerstva financií  SR  č.  MF 16786/2007-31 v z.n.p, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch  účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre 

rozpočtové a príspevkové organizácie – kontrolovaný subjekt Domov vďaky. 

2.  Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 č. 

MF/008083/2011-411– kontrolovaný subjekt Domov vďaky. 

 

 

 

Do Plánov kontrolnej činnosti na jednotlivé polroky zaraďujem vždy aj následnú finančnú 

kontrolu zameranú na kontrolu plnenia prijatých opatrení  .   

 

 

V roku 2013 som vykonala 2 následné finančné kontroly zamerané na zistenie stavu 

plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov  a odstránenia príčin ich ďalšieho 



vzniku. Kontroly boli zamerané na kontrolu  opatrení prijatých na základe výsledkoch NFK 

vykonaných v roku  2012 . 

 

 

Prehľad výsledkov kontrol zameraných na plnenie prijatých opatrení: 

 

Počet následných 

finančných kontrol -  

kontrola plnenia opatrení 

Počet kontrol 

ukončených  

Správou 

Počet kontrol 

ukončených  

Záznamom 

Počet prijatých 

opatrení 

2 0 2 0 

z toho:     

Mestský úrad:                  2 0 2 0 

Domov vďaky (PO):       0   0 0 0 

MsKS (PO):                    0   0 0 0 

Základná škola (RO):      0    0 0 0 

ZUŠ (RO) :                      0  0 0 0 

 

Podrobnejšie údaje z vykonaných  Následných finančných kontrol je uvedený 

v tabuľke č. 1: „Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec : Následné 

finančné kontroly“ (príloha č. 3). 

 

Výkon pravidelnej (následnej) kontroly  

 

Tabuľka č. 2 - Príloha č. 4 

 

Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti do oblasti následnej kontroly patrí kontrola 

plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec. Z uvedených kontrol bol vždy 

vypracovaný písomný materiál,  ktorý bol doručený poslancom MZ pri pozvánke na každé 

riadne zasadnutie MZ.   

  

V roku 2013 Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec prijalo celkom 131 uznesení.  

Ku dňu ukončenia  ročnej správy  (17. februára 2014) bolo z týchto uznesení  11 v realizácií .  

 

V roku 2013 som uskutočnila   5  kontrol zameraných na kontrolu plnenia uznesení.  

 

Podrobnejší prehľad  údajov uvádzam v tabuľke č. 2 : „Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej  

kontrolórky  mesta Rajec : Pravidelné  kontroly“ (príloha č. 4) 

 

Výkon ostatných kontrol 

 

Tabuľka č. 3 - Príloha č. 5 

 

V roku 2013 nebola vykonaná žiadna mimoriadna kontrola nad rámec schváleného plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta . 

 

Tabuľka č. 3 : „Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec : Ostatné 

kontroly“ (príloha č. 5). 

 

 



Výkon ostatných úloh a činností  

 

Tabuľka č. 4 – 9,  Príloha č. 6 - 11 

 

     Okrem vyššie  uvedených kontrol som ostatnú činnosť vykonávala  v súlade so zákonom 

SNR  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,  zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.o 

finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v z.n.p. 

a zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 

 

Medzi ostatné činnosti patrí najmä : 

 

 Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2012 a jej  predloženie MZ - 

splnené  dňa 28.2.2013 – uznesenie MZ č. 19/2013. 

 

 Vypracovanie Správy o výsledkoch kontrol a jej  predloženie na každom riadnom 

zasadnutí MZ – splnené . 

 

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 4 : „Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta Rajec : Ostatné činnosti a plnenie úloh – správy z kontrolnej činnosti 

a výsledkov kontrol“ (príloha č. 6). 

 

 Vypracovanie odborných stanovísk k návrhom  zmeny  rozpočtu  a programového 

rozpočtu mesta na rok 2013 - splnené. 

 

 Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2012 - 

splnené. 

 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 a 1. polrok 2014 -  splnené. 

 

 Vypracovanie odborných stanovísk k návrhom viacročných rozpočtov 

a programových rozpočtov mesta vrátane ZŠ,ZUŠ, DV a  MsKS na roky 2014 – 2016 

- splnené. 

 

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 5 : „Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta Rajec: Ostatné činnosti a plnenie úloh –odborné stanoviská..“(príloha č. 7). 

 

 Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu 

mesta - splnené. 

 

 Vypracovanie odborného stanoviska k Monitorovacej správe za 1.polrok 2013 - 

splnené. 

 Stanovisko k výsledkom hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií za 

rok 2012 a 1.polrok 2013 - splnené. 

 

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 6 : „Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej  

kontrolórky mesta Rajec : Ostatné činnosti a plnenie úloh „  (príloha č. 8). 

 



 Účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Rajec  a mestskej rady - 

splnené. 

 

V roku 2013 sa uskutočnilo 5 zasadnutí mestskej rady. Mestské zastupiteľstvo 

zasadalo celkom 6 krát, z toho 5 zasadnutí  bolo plánovaných a 1 zasadnutie bolo 

mimo schválený plán, teda tz. mimoriadne zasadnutie MZ, ktoré sa uskutočnilo - 

7.februára 2013.   

 

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 7 : „Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta Rajec : Ostatné činnosti  a plnenie úloh“ (príloha č. 9). 

 

 Zverejňovanie informácií -  zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta v zákonom určenej lehote - splnené. 

 

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 8 : „Evidencia kontrolnej činnosti Hlavnej 

kontrolórky mesta Rajec : Ostatné činnosti a plnenie úloh“ (príloha č. 10). 

 

 Metodická pomoc a stanoviská – splnené. 

 

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 9: „Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky  mesta Rajec : Ostatné činnosti  a plnenie úloh “ (príloha č. 11). 

 

 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie – splnené. 

 

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 10 : „Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta Rajec : Ostatné činnosti a plnenie úloh – zvyšovanie odbornej kvalifikácie“ 

(príloha č. 12). 

 

 

 

Záver 

 

 Na základe  údajov o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 

2013 uvedených  v textovej a tabuľkovej časti správy konštatujem, že všetky úlohy 

a povinnosti vyplývajúce zo schválených Plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2013 

som splnila.  

 

 

 

 

 

 

V Rajci, 17. februára 2014  

 

 

        Ing. Bibiana Sekáčová 

                 hlavná kontrolórka mesta 

 

 

Počet príloh : 12 



 

Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta Rajec 

 

 
 

 

  PLÁN  KONTROLNEJ ČINNOSTI 
HLAVNÉHO  KONTROLÓRA   MESTA   RAJEC  NA  1. POLROK  2013 

 

 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v 1. polroku 2013 (ďalej aj kontrolná činnosť) 

bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov. Kontrolná činnosť bude zameraná najmä na výkon kontroly 

a na spracovanie odborných stanovísk. 

 

 

 

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti  : 

 

1. analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z „ Evidencie kontrolnej činnosti“ , 

ktorú spracováva hlavná kontrolórka, 

 

2. kontrolné zistenia pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta v rokoch 

2009 až  2012, na základe ktorých kontrolované subjekty  za účelom odstránenia 

nedostatkov a príčin ich vzniku prijali  opatrenia,  

 

3. analýza plnenia príjmov a čerpania výdavkov mesta a organizácií zriadených mestom, 

 

4. uznesenia mestského zastupiteľstva, 

 

5. úlohy hlavného kontrolóra, ktoré  mu ukladá  najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákon NR SR č. 583/2001 

Z.z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

 

Kontrolná činnosť  bude realizovaná v  subjektoch : 

 

o  rozpočtové organizácie zriadené Mestom Rajec,  

o  príspevkové organizácie zriadené Mestom Rajec, 

o  Mestský úrad v Rajci.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

 

A. Výkon následnej finančnej  kontroly  

 

1. Kontrola rozpočtového procesu mesta – schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta 

Rajec v  2. polroku 2012. 

2. Kontrola výsledkov hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 

2012. 

3. Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu  Mesta Rajec zo rok 2012. 

4. Kontrola správnosti vedenia a nakladania s peňažnými prostriedkami v hotovosti 

v pokladni vybranej rozpočtovej organizácií mesta – Základná umelecká škola. 

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách 

vykonaných   hlavnou kontrolórkou mesta  v roku 2009 až 2012. 

6. Dokončenie  prípadných rozpracovaných  úloh z roku 2012.  
 

 

B. Výkon pravidelnej  kontroly 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec. 

 
C. Ostatné úlohy a činnosti  : 

 

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2012 a jej predloženie MZ. 

2. Účasť na rozboroch  hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií  mesta. 

3. Vypracovanie stanoviska k výsledkom hospodárenia rozpočtových a príspevkových 

organizácií zriadených Mestom Rajec za rok 2012. 

4. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2012. 

5. Vypracovanie stanovísk k úpravám  rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec, 

Domova vďaky a Mestského kultúrneho strediska.  

6. Predkladanie správy  o výsledku kontrol na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

7. Aktívna účasť na zasadnutiach  Mestského zastupiteľstva mesta Rajec. 

8. Vypracovanie návrhu „Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.“  

9. Metodická podpora pri príprave interných právnych noriem mesta. 

10. Zvyšovanie  odbornej kvalifikácie individuálnym štúdiom a účasťou  na odborných 

seminároch, školeniach a konferenciách. 
 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013  bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a web. stránke mesta od 26.novembra 2012 do 17. decembra  2012.  

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti  Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec prerokovalo  na svojom 

zasadnutí dňa 13.decembra 2012. 

 

Plán kontrolnej činnosti HKM na 1.polrok 2013  MZ schválilo uznesením   č. 143/2012. 

 
 

Vypracovala:   

 

Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta                                         Rajec, 19.decembra 2012 

 



 

Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta Rajec 

 

 
 

 

  PLÁN  KONTROLNEJ ČINNOSTI 
HLAVNEJ  KONTROLÓRKY   MESTA   RAJEC  NA  2. POLROK  2013 

 

 

 

 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v 2. polroku 2013 (ďalej aj kontrolná činnosť) 

bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom NR SR č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Kontrolná činnosť bude zameraná najmä na výkon kontroly a pravidelné predkladanie správ 

o výsledku kontrol mestskému zastupiteľstvu, vypracovanie odborných stanovísk 

k navrhovaným zmenám rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2013,  návrhu 

viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta a jeho rozpočtových a príspevkových 

organizácií na rok 2014 - 2016 a stanoviska k výsledkom hospodárenia rozpočtových 

a príspevkových organizácií   mesta za 1.polrok 2013. 
 

 

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti  : 

 

1. analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z „ Evidencie kontrolnej činnosti“ , 

ktorú spracováva hlavná kontrolórka, 

 

2. kontrolné zistenia pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta v rokoch 

2010 a  2012, na základe ktorých kontrolované subjekty  za účelom odstránenia 

nedostatkov a príčin ich vzniku prijali  opatrenia,  

 

3. analýza plnenia príjmov a čerpania výdavkov mesta a organizácií zriadených mestom, 

 

4. uznesenia mestského zastupiteľstva, 

 

5. zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov, zákon NR SR č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách  územnej 

samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásady hospodárenia 

s finančnými prostriedkami mesta. 

 
 

Kontrolná činnosť  bude realizovaná v  subjektoch : 

 

o v rozpočtových organizáciách zriadených mestom, 

o v príspevkových organizáciách zriadených mestom, 

o na Mestskom úrade v Rajci. 

 

 

 

 



 

 

 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

 

A. Výkon následnej finančnej  kontroly  

 

1. Kontrola rozpočtového procesu – schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta Rajec 

za obdobie 1. polrok 2013. 

2. Kontrola výsledkov hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za 

1.polrok 2013. 

3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade Rajec. 

4. Kontrola plnenia vybranej príjmovej časti rozpočtu mesta – správne poplatky. 

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách 

hlavnej kontrolórky - roky 2010 a 2012. 

6. Ukončenie prípadných nedokončených úloh a kontrol z 1.polroku 2013.  
 

 

 

B. Výkon pravidelnej  kontroly 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec. 
 

 
C. Ostatné úlohy a činnosti  : 

 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k Monitorovacej správe Mesta Rajec k 30.6.2013. 

2. Vypracovanie odborného stanoviska k výsledkom hospodárenia rozpočtových 

a príspevkových organizácií mesta za 1. polrok 2013. 

3. Vypracovanie odborných stanovísk k návrhom na zmenu  rozpočtu a programového 

rozpočtu Mesta Rajec a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií  na rok 2013. 

4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročného  rozpočtu a programového 

rozpočtu  Mesta Rajec a jeho rozpočtových a príspevkových  organizácií  na roky 2014 - 

2016. 

5. Pravidelné predkladanie správ o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu. 

6. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2014. 

7. Aktívna účasť na zasadnutiach  Mestského zastupiteľstva mesta Rajec. 

8. Zvyšovanie  odbornej kvalifikácie účasťou  na odborných seminároch, školeniach 

a konferenciách . 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013  bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a web. stránke mesta od 7. mája 2013 do 24.mája 2013.  

 

Mestská rada pri MZ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013  prerokovala na 

svojom zasadnutí dňa 15.mája 2013. Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec „Návrh“ 

prerokovalo  a schválilo na svojom zasadnutí dňa 23.mája 2013. 

 

Plán kontrolnej činnosti HKM na 2.polrok 2013  bol schválený uznesením  MZ  č. 52/2013. 

 
Vypracovala:   

 

Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta                                         Rajec, 27.mája 2013 

 



V Rajci, január 2014                                                                            Ing. Bibiana Sekáčová  

       hlavná kontrolórka mesta        Príloha č.  

 

Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 

Následné finančné kontroly  - Rok  2013 

  
povinnosť vyplývajúca z § 18d  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

Tabuľka č. 1/1   
P.č. Č.k. Termín Názov subjektu Predmet kontroly Výsledok 

kontroly 

Záznam/ 

správa 

Termín 

opatrení 

 

Termín  

správy o 

plnení 

opatrení 

Prijaté 

opatrenia 

Dátum a 

počet 

Správa 

o plnení 

opatrení 

Dátum 

Následná 

kontrola 

plnenia 

opatrení 

Dátum 

1. 

PKČ 

 

NFK 

1/2013 

1-2/2013 Mestský úrad Kontrola rozpočtového 

procesu – schvaľovanie zmien 

rozpočtu primátorom mesta  

2. polrok 2012 

Záznam - - - 

 

- - 

2 

PKČ 

 

NFK 

2/2013 

3-4/2013 Mestský úrad - DV Kontrola výsledkov 

hospodárenia PO – DV za rok 

2012 

Správa 20.mája 

2013 

31.júla 

2013 

17.5.2013 

6 opatrení 

31.júla 

2013 

Február 

2014 

3 

PKČ 

 

NFK 

3/2013 

3/2013 Mestský úrad -  

ZUŠ 

Kontrola výsledkov 

hospodárenia  ZUŠ za rok 

2012 

Záznam -  - - - - 

4 

PKČ 

 

NFK 

4/2013 

2-3/2013 Mestský úrad - 

ZŠ 

Kontrola výsledkov 

hospodárenia ZŠ za rok 2012 

Záznam -  - - - - 

5 

PKČ 

 

NFK 

5/2013 

3/2013 Mestský úrad  -  

Mestské kultúrne 

stredisko Rajec 

Kontrola výsledkov 

hospodárenia MsKS za rok 

2012 

Záznam -  - - - - 

6 

PKČ 

 

 

NFK 

6/2013 

4 - 5/2013 Mestský úrad Kontrola záverečný účet  

mesta za rok 2012 

Záznam -  - - - - 

7 

PKČ 

 

 

NFK 

7/2013 

6-8/2013 Základná umelecká 

škola 

Kontrola správnosti vedenia 

a nakladania s pokladničnou 

hotovosťou  a kontrola 

predbežnej finančnej kontroly 

Záznam - - - - - 

 

 

 



V Rajci, január 2014                                                                            Ing. Bibiana Sekáčová  

       hlavná kontrolórka mesta        Príloha č.  

Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajec 

 

Následné finančné kontroly  - Rok  2013 

  
povinnosti vyplývajúce z § 18d  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

Tabuľka č. 1/2  

    
P.č. Č.k. Termín Názov organizácie Predmet kontroly Výsledok 

kontroly 

Záznam/správa 

Termín 

opatrení 

 

Termín  

správy 

o plnení 

opatrení 

Prijaté 

opatrenia 

Dátum 

a počet 

Správa 

o plnení 

opatrení 

Dátum 

Následná 

kontrola 

plnenia 

opatrení 

Dátum 

8 

PKČ 

 

 

NFK 

8/2013 

7-8/2013 Mestský úrad   

 

Kontrola rozpočtového procesu 

- schvaľovanie zmien rozpočtu 

primátorom mesta – 1.polrok 

2013 

Záznam - - -  - 

 

9. 

PKČ 

 

NFK 

 9/2013 

7-8/2013 Mestský úrad – 

zriaďovateľ RO a PO 

Kontrola výsledkov 

hospodárenia RO a PO za 

1.polrok 2013 

Záznam - - - - - 

 

10 

PKČ 

 

NFK 

10/2013 

9/2013 Mestský úrad Kontrola plnenia prijatých  

opatrení z NFK 16/2012 

Záznam -  - - - - 

 

11 

PKČ 

 

NFK 

11/2013 

10/2013 Mestský úrad Kontrola vybavovania sťažností 

a petícií podaných v roku 2012 

Záznam      

 

12 

PKČ 

 

NFK 

12/2013 

11/2013 Mestský úrad Kontrola vybranej príjmovej 

položky - správne poplatky 

položka 38-vydanie rybárskeho 

lístka 

Správa 31. 

decembra. 

2013 

31.  

marca 

2014 

31.12. 

  2013 

6 opatrení 

  

13 

PKČ 

 

 

NFK 

13/2013 

 

11-12/2013 

Mestský úrad Kontrola plnenia prijatých 

opatrní  z NFK 18/2012 

Záznam - - -  - 

 



V Rajci, január 2014                                                                            Ing. Bibiana Sekáčová  

       hlavná kontrolórka mesta        Príloha č.  

 
 

Rekapitulácia : 

 

Počet následných finančných kontrol Počet kontrol ukončených  

správou 

Počet kontrol ukončených záznamom Počet prijatých opatrení 

                                  13 2 11 12 

z toho:     

Mestský úrad:                            8 1 7 6 

Domov vďaky (PO):                  1 1 0 6 

MsKS (PO):                                1 - 1 - 

Základná škola (RO):                1 - 1 - 

ZUŠ (RO) :                                  2 - 2 - 

 

Legenda: PKČ – plán kontrolnej činnosti, NFK – následná finančná kontrola, DOVP – dohody o vykonaní práce, MZ – mestské zastupiteľstvo, DV- Domov vďaky, PPvH- peňažné 

prostriedky v hotovosti, MsKS – Mestské kultúrne stredisko, ZUŠ- základná umelecká škola, PO -príspevková organizácia, RO – rozpočtová organizácia, 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Rajci, január 2014                                                                            Ing. Bibiana Sekáčová  

       hlavná kontrolórka mesta        Príloha č.  

 

Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 

Pravidelné kontroly (kontrola plnenia uznesení MZ)  - Rok  2013  
 

povinnosť vyplývajúca z § 18d , ods. 1 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

 

      Tabuľka č. 2 

 
P.č. Č.k. Termín Názov 

organizácie 

Predmet kontroly Výsledok kontroly 

Záznam/správa/ 

prehľad 

1. 

PKČ 

 

PK 

1/2013 

2/2013 MsÚ Kontrola plnenia uznesení č. 121 - 147/2012, 148 – 

150/2012 z MMZ,  nesplnených do 13.12.2012 a uznesenia 

1/2013 z MMZ 

Prehľad 

Uznesenie MZ č. 1/2013 

zo dňa 28.2.2013 

2. 

PKČ 

 

PK 

2/2013 

5/2013 MsÚ Kontrola plnenia uznesení č. 2 – 24/2013 a 

 nesplnených do 28.2.2013 

Prehľad  

Uznesenie MZ  č.  25/2013  

zo dňa 23.5.2013 

3 

PKČ 

 

PK 

3/2013 

8/2013 MsÚ Kontrola plnenia uznesení č. 25 – 61/2013 a 

nesplnených do 23.5.2013 

Prehľad 

Uznesenie MZ č. 62/2013     

zo dňa 15.8.2013 

4 

PKČ 

 

PK 

4/2013 

10/2013 MsÚ Kontrola plnenia uznesení č. 62-87/2013 a 

 nesplnených do 15.8.2013 

Prehľad 

Uznesenie MZ č. 88/2013     

zo dňa 24.10.2013 

5 

PKČ 

 

PK 

5/2013 

12/2013 MsÚ Kontrola plnenia uznesení č. 88-104/2013 a  

nesplnené do 24.10.2013 

Prehľad  

Uznesenie MZ č. 105/2013 

zo dňa 12.12.2013  

 

Legenda:  PKČ – Plán kontrolnej činnosti, PK – pravidelná kontrola- plnenie uznesení MZ, MsÚ – mestský úrad, MZ – mestské zastupiteľstvo 
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       hlavná kontrolórka mesta        Príloha č.  

Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 
 

Ostatné kontroly (na základe rozhodnutia MZ)  - Rok  2013 
 

povinnosti vyplývajúce z § 18f ods. 1 písm. h) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

 

Tabuľka č. 3 

 
P.č. Č.k. Termín Názov organizácie Predmet kontroly Výsledok 

kontroly 

Zápis/správa/ 

protokol 

Termín 

opatrení 

 

Termín  

správy o 

plnení 

opatrení 

Prijaté 

opatrenia 

Dátum a 

počet 

Správa 

o plnení 

opatrení 

Dátum 

Následná 

kontrola 

plnenia 

opatrení 

Dátum 

           

 

V roku 2013 nebola vykonaná žiadna mimoriadna kontrola na základe rozhodnutia MZ alebo hlavnej kontrolórky mesta. 

 

Legenda: PKČ – plán kontrolnej činnosti, OK – ostatné kontroly,  MZ – mestské zastupiteľstvo, uz. – uznesenie MZ, 
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       hlavná kontrolórka mesta        Príloha č.  

Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 
 

 

Ostatné činnosti a plnenie úloh  

správy z kontrolnej činnosti a správy o výsledku kontrol -Rok  2013 
 

povinnosti vyplývajúce z § 18f ods. 1 písm. d) a e)  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Tabuľka č. 4 

 

P.č. Termín Predmet činnosti Druh kontroly Výstup 

1.  2/2013 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 

 

 MZ 28.2.2013 , uznesenie č. 19/2013 

2. 2/2013 Správa o výsledku kontrol za mesiac  

december 2012 – február 2013 

PK 1/2013, NFK 17-18/2012 a 

1/2013 

MZ 28.2.2013 , uznesenie č. 20/2013 

3. 5/2013 Správa o výsledku kontrol za mesiac  

marec – máj 2013 

PK 2/2013 a NFK č. 2 - 6/2013 MZ 23.5.2013,  uznesenie č. 50/2013 

4. 8/2013 Správa o výsledku kontrol za mesiac  

jún - august 2013 

PK 3/2013 a NFK č. 7-9/2013 MZ 15.8.2013, uznesenie č. 83/2013 

5. 10/2013 Správa o výsledku kontrol za mesiac  

September - október 2013  

PK 4/2013 a NFK č. 10 - 11/2013 MZ 24.10.2013,  uznesenie č. 104/2013 

6. 12/2013 

 

Správa o výsledku kontrol za mesiac  

november - december 2013 

PK 5/2013 a NFK  12 - 13/2013 MZ 12.12.2013 , uznesenie č. 128/2013 

 

 

Legenda : PK – pravidelná kontrola – plnenie uznesení MZ, NFK – následná finančná kontrola, MZ – mestské zastupiteľstvo,  
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 
 

Ostatné činnosti a plnenie úloh – odborné stanoviská k rozpočtu a plán kontrolnej činnosti - Rok  2013 
 

povinnosti vyplývajúce z § 18f ods. 1 písm. b) a c)  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

Tabuľka č. 5/1    

                                              

P.č. Termín Predmet činnosti Výstup 

 

1.  

 

2/2013 

Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajec na rok 2013 – RO 3/2013  

MZ 28.2.2013 

Uz. č. 13/2013 

2.   

2/2013 

Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 

Domova vďaky - RO č. 4/2013 

MZ 28.2.2013 

Uz. č. 14/2013 

3.  5/2013 Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2012 MZ 23.5.2013 

Uz. č. 35/2013 

4.  5/2013 Odborné stanovisko k návrhu na použitie prostriedkov rezervného fondu  mesta 

a návrhu na zmenu rozpočtu RO 9/2013 

MZ 23.5.2013 

Uz. č. 40/2013 

5.   

5/2013 

Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajec na rok 2013 – RO 10/2012 

MZ 23.5.2013 

Uz. č. 41/2013 

6.   

5/2013 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013 MZ 23.5.2013 

Uz. č. 52/2013 

7.   

8/2013 

Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajec na rok 2013 – RO 19/2013 

MZ 15.8.2013 

Uz.č. 69/2013 

8.  8/2013 Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 

Domova vďaky - RO č. 20/2013 

MZ 15.8.2013 

Uz. č. 70/2013 

9.  10/2013 Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta 

Rajec - RO č. 25/2013 

MZ 24.10.2013 

Uz.č.94/2013 

10.  11-12/2013 Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 

Mestského kultúrneho strediska Rajec na rok 2013– RO 28/2013 

MZ 12.12.2013 

Uz.č.110/2013 
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 
 

Ostatné činnosti a plnenie úloh – odborné stanoviská k rozpočtu a plán kontrolnej činnosti - Rok  2013 

 

povinnosti vyplývajúce z § 18f ods. 1 písm. b) a c)  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

 

Tabuľka č. 5/2     

P.č. Termín Predmet činnosti Výstup 

11.   

11-12/2013 

Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajec na rok 2013 - RO č. 29/2013 

MZ 12.12.2013 

Uz.č.111/2013 

12.   

11-12/2013 

Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 

Domova vďaky na rok 2013 – RO č. 30/2013 

MZ 12.12.2013 

Uz. č. 112/2013 

13.   

11-12/2013 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajec vrátane rozpočtových organizácií na rok 2014 - 2016 

MZ 12.12.2013 

Uz. č. 123/2013 

14.  11-12/2013 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2014 MZ 12.12.2013 

Uz.č.127/2013 

 
Legenda:  RO – rozpočtové opatrenie, MZ – mestské zastupiteľstvo, Uz – uznesenie MZ 
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 
 

Ostatné činnosti a plnenie úloh –- Rok  2013 
 

povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách územnej samospráva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a  

Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec 

   
Tabuľka č. 6                                                  

P.č. Termín Predmet činnosti Výstup 

 

1.  

 

5/2013 

Odborné stanovisko k výsledkom hospodárenia rozpočtových 

a príspevkových organizácií mesta Rajec za rok 2012 

MZ 23.5.2013 

Uz. č. 26/2013 

2.  5/2013 Odborné stanovisko k návrhu použitia prostriedkov rezervného 

fondu mesta. 

MZ 23.5.2013 

Uz. č. 40/2013 

3.  8/2013 Odborné stanovisko k monitorovacej správe mesta k 30.6.2013 MZ 15.8.2013 

Uz.č. 68/2013 

4.  8/2013 Odborné stanovisko k výsledkom hospodárenia rozpočtových 

a príspevkových organizácií mesta Rajec za 1. polrok 2013 

MZ 15.8.2013 

Uz.č. 83/2012 

 

Legenda: MZ – mestské zastupiteľstvo, Uz. – uznesenie MZ 
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 
 

Ostatné činnosti a plnenie úloh – účasť na zasadnutiach MR a MZ 

Rok  2013 
 

povinnosť vyplývajúca z § 18f ods. 2  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Tabuľka č. 7 

P.č. Termín Mestská rada                         účasť áno/nie Mestské zastupiteľstvo                účasť áno/nie 

 

1. 2/2013 

MMZ 

- 7. februára 2013                                         áno 

 

2. 2/2013 

 

21.februára 2013                              áno 28. februára 2013                                         áno 

 

3. 5/2013 15. mája 2013                                   áno 23. mája 2013                                               áno 

 

     4. 8/2013  8. augusta 2013                                áno 15. augusta 2013                                           áno 

 

 

  5. 

 

10/2013 

 

17. októbra  2013                             áno 

 

24. októbra 2013                                         áno 

 

    6. 12/2013 5. decembra 2013                             áno 12. decembra 2013                                       áno 

 

 

Legenda : MMZ – mimoriadne mestské zastupiteľstvo, MR – mestská rada, MZ – mestské zastupiteľstvo,  
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 
 

Ostatné činnosti a plnenie úloh – informačná povinnosť – verejná diskusia  

 

Rok  2013 
 

povinnosti vyplývajúce z § 18f ods. 1 písm. b)  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

        Tabuľka č. 8 

 

P.č. Termín 

 

Predmet činnosti a zverejnenej informácie Výstup a  

termín zverejnenia 

1. 5/2013 Návrh plánu KČ na 2.polrok 2013 Web mesta, úradná tabuľa 

od 7. mája 2013 – 24. mája 2013 

2. 5/2013 Plán KČ 2.polrok 2013 

(uznesenie MZ č. 52/2013 zo dňa 23.5.2013) 

Web mesta 

od 27. mája 2013 - trvalo 

3. 11/2013 Návrh plánu KČ na 1.polrok 2014 Web mesta, úradná tabuľa 

od 25.novembra 2013 do 16.decembra 2013 

4. 12/2013 Plán KČ  na 1.polrok 2014 

(uznesenie MZ č. 127/2013 zo dňa 12.12.2013)  

Web mesta  

od 18.decembra.2013 - trvalo 

 

Legenda: KČ – kontrolná činnosť 
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 
 

Ostatné činnosti a plnenie úloh: odporúčania, stanoviská, metodika - Rok  2013 
 

povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách územnej samospráva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a  

Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec   

 

Tabuľka č. 9    

P.č. Termín 

 

Predmet činnosti Výstup 

 

1. 

 

3/2013 

Účasť na rozboroch hospodárenia za rok 2012 RO a PO  

12.3.2013: MsKS, DV,  13.3.2013: ZŠ, ZUŠ 

Odborné stanovisko – MZ 23.5.2013,  

uz. č. 26/2013 

 

2. 

 

1-12/2013 

 

Stanoviská k návrhom na vyradenie majetku  

(MsÚ, DV, MsKS, MŠ OM, ŠJ OM, ŠJ M, ZUŠ, ZŠ, ZCŠ) 

Vyjadrenie v stanoviskách  VK 

 

3. 

9/2013 Metodická pomoc a účasť na  výberovom konaní riaditeľa 

príspevkovej organizácie MsKS  

- 

 

4. 

11-12/2013 Metodická pomoc a stanovisko k protestu prokuratóra k VZN 

mesta  

Materiál odovzdaný do kancelárie JUDr. Kecerovej 

Veselej 

 

5. 

 

1-12/2013 

 

Metodická pomoc pri aplikácií zákona  NR SR č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole – vykonávanie predbežnej finančnej 

kontroly na MsÚ a RO a PO.  

- 

 
Legenda:  

RO – rozpočtové organizácie, PO – príspevkové organizácie, MsKS - Mestské kultúrne stredisko, DV – Domov vďaky, MsÚ – Mestský úrad,  

MsP – mestská polícia, MŠ OM –Materská škola Obrancov mieru, ŠJ OM – školská jedáleň Obrancov mieru, ŠJ M – školská jedáleň Mudrochova,  

ZŠ – Základná škola, ZUŠ – Základná umelecká škola, ZCŠ – Základná cirkevná škola, MZ –mestské zastupiteľstvo, uz. - uznesenie MZ, VK –  

vyraďovacia komisia, VZN – všeobecne záväzné nariadenie. 
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec 

Ostatné činnosti a plnenie úloh – zvyšovanie odbornej kvalifikácie - Rok  2013 

 
  Tabuľka č. 10 

 

P.č. Termín Predmet činnosti  Výstup/poznámka 

1. 1 – 12/2013 Pravidelné individuálne vzdelávanie  - internet, 

odborné publikácie 

- 

2. 5/2013 Ako správne tvoriť, prijímať, schvaľovať 

a kontrolovať základné predpisy obce, uznesenia, 

zápisnice 

Jednodňový odborný seminár  - RVC Martin a ZHK  

Lektor : Ing. Oxana Hospodárová 

3. 5/2013 Nakladanie s majetkom obce  Jednodňový odborný seminár  - RVC Martin a ZHK  

Lektor : JUDr. Marian Hoffmann PhD 

    4.  9/2013 Nový zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov účinný od 1.júla 2013 s dôrazom na prax 

samosprávy 

Jednodňový odborný seminár  - RVC Martin a ZHK  

Lektor : JUDr. Vladimír Pirošík 

5. 9/2013 Praktikum verejného obstarávania podľa novely 

zákona účinnej od 1.7.2013 

Jednodňový odborný seminár – RVC Martin a ZHK 

Lektor: Mgr. Aschenbrenner,Ing.Kordoš,p. Macko 

6. 11/2013 Konzultačný seminár organizačné zmeny 

a výberové konania v obecnej samospráve 

Jednodňový odborný seminár – RVC Martin a ZHK 

Lektor: Mgr. Briestenský 

7. 11/2013 Financovanie úloh obce, dotácie a reprezentačné 

výdavky 

Jednodňový odborný seminár – RVC Martin a ZHK 

Lektor: Ing. Oxana Hospodárová 

8. 12/2013 Účtovná závierka k 31.12.2013, novela zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samospráve  

Jednodňový odborno-konzultačný seminár  - RVC 

Martin a ZHK  

Lektor : Ing. Terézia Urbanová 

 

Legenda: RVC – Regionálne vzdelávacie centrum Martin, ZHK – Združenie hlavných kontrolórov Slovenska.  


