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Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec
Berie na vedomie: za rok 2015.

II. Hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy
Konštatuje, že: vyplývajúce zo schválených plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2.

polrok 2015 a vykonala aj činnosti navyše oproti schváleným plánom.



Dôvodová správa

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 som vypracovala a Mestskému
zastupiteľstvu mesta Rajec (ďalej aj MZ) predkladám v súlade s § 18f ods. Ve 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

Správa

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec
za rok 2015

Jednou z činností systému riadenia a nakladania s verejnými prostriedkami 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.

Kontrolnú činnosť mesta Rajec v roku 2015 okrem iných zamestnancov mesta, ktorí
vykonávali najmä predbežnú finančnú kontrolu, vykonávala aj hlavná kontrolórka mesta,
ktorá v súlade so zákonom NR SR Č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vz. n. p. vykonávala následnú finančnú kontrolu.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta je upravený zákonom SNR Č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR Č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p, zákonom NR SR Č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vz. n. p, zákonom NR SR Č. 307/2014 Z.z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami
a nakladaní s majetkom mesta Rajec.

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR Č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa 13.
novembra 2014 uznesením Č. 120/2014 schválilo hlavnej kontrolórke mesta plán kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2015 (príloha Č. 1) a na zasadnutí dňa 21. mája 2015 uznesením Č.

49/2015 plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 (príloha Č. 2).

Hlavný kontrolór je podľa §18f ods.! bodu d) zákona SNR Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný na najbližšom zasadnutí MZ
predkladať správu o výsledkoch kontroly. V roku 2015 som na každom zasadnutí mestského
zastupiteľstva predkladala správu o výsledkoch vykonaných kontrol. Vypracovaných
a predložených bolo 5 správ:

Dátum Správa o výsledkoch Obsah správy
zasadnutia MZ kontroly za obdobie

Kontrola plnenia uznesení MZ PK1I2015 a
26.2.2015 december 2014- NFK Č. 13 - 15/2014 a 112015

február 2015
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marec-máj Kontrola plnenia uznesení MZ PK 2/2015 a
21.5.2015 2015 NFK č. 2 - 5/2015

jún - august Kontrola plnenia uznesení MZ PK 3/2015 a
13.8.2015 2015 NFK č. 6 - 9/2015

september - október Kontrola plnenia uznesení MZ PK 4/2015 a
15.10.2015 2015 NFK č. 10/2015

november- Kontrola plnenia uznesení MZ PK 5/2015 a
10.12.2015 december 2015 NFK 11 - 13/2015

Okrem týchto správ je hlavný kontrolór povinný vypracovať aj súhrnnú ročnú správu
o kontrolnej činnosti, ktorú v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinný mestskému zastupiteľstvu

predložiť v termíne do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

Na základe uvedeného predkladám Mestskému zastupiteľstvu mesta Rajec na jeho rokovanie
dňa 25. februára 2016 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015.

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.36911990 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 z.n.p., zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta Rajec.

V plánoch kontrolnej činnosti bola kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta rozdelená
na výkon:

• následnej finančnej kontroly
• pravidelnej kontroly (plnenia uznesení MZ)
• ostatných úloh a činností

VÝKON KONTROLY

Mestské zastupiteľstvo schválilo hlavnej kontrolórke mesta vykonať v roku 2015 14 kontrol.

Zahájila som a aj ukončila celkom 19 kontrol.

Kontroly boli vykonané v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti.

Vyšší počet kontrol bol ovplyvnení vyšším počtom vykonaných následných finančných

kontrol zameraných na kontrolu plnenia opatrení, ktoré kontrolované subjekty prijali za
účelom odstránenia zistených nedostatkov z kontrol, ktoré som vykonala v roku 2014 a 2015
a vyšším počtom pravidelnej kontroly plnenia uznesení z dôvodu, že v roku 2015 sa
uskutočnil väčší počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.
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Prehľad kontrol podľa druhu:

Kontroly celkom Následná finančná Pravidelná kontrola Ostatné kontroly
kontrola plnenia uznesení MZ

19 14 5 O

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 Kontroly Následná finančná Kontrola Ostatné
subjekt celkom kontrola uznesení MZ kontroly

Mestský úrad 16 11 5 O
Rozpočtové organizácie

zriadené mestom : 3 3
Z toho: DV l

MsKS 1
Spoločná kontrola

ZŠ, ZUŠ, DV, MsKS 1
Spolu: 19 14 5 O

Legenda: ZS -základná škola, ZVS - základná umelecká škola, DV - Domov vďaky, MsKS - Mestské kultúrne
stredisko v Rajci.

Výkon následnej finančnej kontroly

Tabuľka č. 1 - Príloha Č. 3

V roku 2015 som uskutočnila 14 následných finančných kontrol . Všetky kontroly boli
vykonané v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Prehľad podľa zamerania kontroly:

Následná finančná kontrola NFK - kontrola plnenia NFK - nové zameranIe
(ďalej len NFK) prijatých opatrení z kontrol kontroly

vykonaných v roku 2014-2015
14 3 11

Prehľad kontrol podľa druhu subjektu:

Kontrolovaný NFK NFK - kontrola plnenia NFK - nové
subjekt celkom prijatých opatrení z kontrol zameranie kontroly

vykonaných v roku 2014-2015
Mestský úrad

11 3 8
Rozpočtové organizácie

zriadené mestom 3 O 3
(ZŠ, ZUŠ, DV, MsKS)

Spolu: 14 3 11
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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 rozpočtovej 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 bolo 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 kontrola bola
ukončená Záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly, s ktorým bol oboznámený
primátor mesta alebo riaditeľ rozpočtovej organizácie a zodpovední zamestnanci
kontrolovaného subjektu.

Prehľad výsledkov následných finančných kontrol:

Kontrolovaný subjekt Celkový Počet kontrol Počet kontrol Počet

počet ukončených ukončených prijatých
kontrol správou záznamom opatrení

14 3 11 4

Mestský úrad: 11 2 9 2
Rozpočtové organizácie 3 1 2 2

Následné finančné kontroly boli okrem iného 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 vz. n. p.

2. Zákon SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Zákon NR SR Č. 43112002 o účtovníctve v z. n. p.
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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. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj zákon) v znení neskorších predpisov.

6. Zákon NR SR Č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

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. 31112001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p.
10. Ústavný zákon Č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Opatrenia, vyhlášky a pokyny

1. Vyhláška ŠU SR 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov
verejnej správy ( SK COFOG)

2. Opatrenie Ministerstva financií SR Č. MF/Ol 0175/2004-42 v z.n.p.
3. Opatrenie MPSVaR SR z 24. októbra 2014 o sumách stravného.

Vnútorné právne normy

1. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami .
2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom.
3. Organizačné smernice - zásady obehu účtovných dokladov.
4. Smernice o vykonávaní finančnej kontroly.
5. Smernica o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta Rajec ako správcu

dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov.
6. Smernice o cestovných náhradách.

Kontrolné zistenia boli v nedostatočnom uplatňovaní niektorých povinností vyplývajúcich
zo zákonov a vnútorných právnych noriem:

1. Zákon NR SR Č. 43112002 o účtovníctve v z. n. p
2. 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.
3. Zákon NR SR Č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.
4. Organizačná smernica zásady obehu účtovných dokladov.
5. Smernica o cestovných náhradách.
6. Smernica o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta Rajec ako správcu

dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov.

Do Plánov kontrolnej činnosti zaraďujem vždy aj následnú finančnú kontrolu zameranú na
kontrolu plnenia prijatých opatrení.

V roku 2015 som vykonala 3 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 2014 - 2015 .
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Prehľad výsledkov kontrol zameraných na plnenie prijatých opatrení:

Počet následných Počet kontrol Počet kontrol Počet prijatých
finančných kontrol - ukončených ukončených opatrení

kontrola plnenia opatrení Správou Záznamom
3 1 2 1

z toho:
Mestský úrad: 3 1 2 1
Rozpočtové organizácie O O O O

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 kontroly

Tabuľka č. 2 - Príloha č. 4

Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti do oblasti pravidelnej 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 2015 Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec zasadalo 7 krát a prijalo 137 uznesení.
Ku dňu ukončenia ročnej správy (26. januára 2016) z týchto uznesení zostalo v realizácií 10
uznesení, z toho v dlhodobej realizácií je 6 uznesení.

V roku 2015 som vykonala 5 kontrol zameraných na kontrolu plnenia uznesení.

Podrobnejší preW'ad 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 2015 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 ČINNOSTÍ

Tabuľka č. 4 - 9, Príloha č. 6 - 11

Okrem vyššie uvedených kontrol som ostatnú činnosť vykonávala v súlade so
zákonom SNR č.36911990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákonom NR SR č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. zákonom NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich
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s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta Rajec.

Medzi ostatné činnosti patria najmä povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov:

1. Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2014 - správa bola MZ predložená
ne jeho rokovaní dňa 26.2.2015, uznesenie MZ č. 25/2015 - povinnosť splnená .

2. Vypracovanie správ o výsledkoch kontrol a ich predloženie na každom riadnom
zasadnutí MZ - celkom bolo vypracovaných 5 správ - povinnosť splnená.

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).

3. Vypracovanie odborných stanovísk k návrhom zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu mesta na rok 2015 - vypracované boli 4 stanoviská a MZ boli predložené na
rokovaní v mesiaci január, február, máj a október 2015 - povinnosť splnená.

4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2014,
stanovisko bolo predložené na rokovaní MZ dňa 21.5.2015 - povinnosť splnená.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 a 1. polrok 2016 - návrhy boli
vypracované a predložené na rokovanie MZ v mesiaci máj a december 2015 
povinnosť splnená.

6. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu

a programového rozpočtu mesta vrátane ZŠ,ZUŠ, DVa MsKS na roky 2016 - 2018 
stanovisko bolo predložené MZ na jeho rokovaní dňa 10.12.2015 - povinnosť

splnená.

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 5 : "Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Rajec: Ostatné činnosti a plnenie úloh -odborné stanoviská.."(príloha č. 7).

7. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu
mesta - odborné stanovisko som vypracovala a predložila na rokovanie MZ dňa

10.12.2015 - povinnosť splnená.

8. Vypracovanie odborného stanoviska k Monitorovacej správe za 1.polrok 2015
stanovisko som vypracovala a predložila MZ na jeho rokovaní dňa 15.10.2015 
povinnosť splnená.

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 6 : "Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Rajec: Ostatné činnosti a plnenie úloh" (príloha č. 8).

9. Účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Rajec a mestskej rady-

V roku 2015 sa uskutočnilo 6 zasadnutí mestskej rady. Mestské zastupiteľstvo

rokovalo celkom 7 krát, z toho 5 zasadnutí bolo plánovaných a 2 zasadnutia boli
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mimo schválený plán, teda tz. mimoriadne zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa

15.januára 2015 a 25.augusta 2015. Zúčastnila som sa všetkých zasadnutí mestskej
rady a mestského zastupiteľstva - povinnosť splnená.

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 7 : "Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Rajec: Ostatné činnosti a plnenie úloh" (príloha č. 9).

10. Zverejňovanie informácií - zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta v zákonom určenej lehote , návrhy plánov kontrolnej činnosti boli
zverejnené na úradnej tabuli a web. stránke mesta v zákonom určenej lehote v
,mesiaci máji a novembri 2015 - povinnosť splnená.

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 8 : "Evidencia kontrolnej činnosti Hlavnej
kontrolórky mesta Rajec: Ostatné činnosti a plnenie úloh" (príloha č. 10).

11. Metodická pomoc a stanoviská - metodickú pomoc som v roku 2015 vykonávala
najmä v oblasti aplikácie novely zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aplikácií nového
zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti - povinnosť splnená.

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 9: "Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Rajec: Ostatné činnosti a plnenie úloh" (príloha č. 11).

12. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie - okrem pravidelného individuálneho vzdelávania
som sa v roku 2015 zúčastnila na desiatich odborných seminároch, ktoré
zabezpečovalo Regionálne vzdelávacie centrum Martin - povinnosť splnená.

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).

13. Činnosti a plnenie úloh vyplývajúcich z nového zákona NR SR č. 307/2014 Z.z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý
nadobudol účinnosť dňa 1.1.2015 - zodpovednou osobou zamestnávateľa mesta
Rajec je hlavná kontrolórka mesta Rajec, ktorá plní úlohy zodpovednej osoby aj vo
vzťahu k organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec. V mesiacoch máj 
jún som vypracovala informáciu o zverejňovaní protispoločenskej činnosti, ktorá je
zverejnená na web. Stránke mesta a na prístupných miestach pracovísk MsÚ
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec a spracovala som evidenciu
podnetov v zmysel tohto zákona - povinnosť splnená.

Podrobnejšie údaje uvádzam v tabuľke č. 11 : "Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Rajec : "Činnosti a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č.

307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej

činnosti" (príloha č. 13).
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Zhrnutie

Na základe údajov a informácií o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok
2015 uvedených v textovej a tabuľkovej časti tejto správy konštatujem, že všetky úlohy
a povinnosti vyplývajúce zo schválených plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2015
som splnila.

Celkovo som zahájila a aj ukončila 19 kontrol, čo je oproti plánovanému počtu o 5 viac.

Vyšší počet kontrol bol z dôvodu vyššieho počtu vykonaných následných finančných kontrol
zameraných na kontrolu plnenia opatrení, ktoré kontrolované subjekty prijali za účelom

odstránenia zistených nedostatkov z kontrol, ktoré som vykonala v roku 2014 a 2015
a vyššieho počtu pravidelnej kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva z dôvodu, že
v roku 2015 sa uskutočnil väčší počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Na základe legislatívnych zmien, uznesení MZ a požiadaviek poslancov MZ som vykonala aj
mimoriadne činnosti, ktoré spočívali najmä v:

metodickej pomoci pri aplikácií nového zákona NR SR č. - 307/2014 Z.z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účinnosť nastala dňom1.1.2015
a splnenie úloh vyplývajúcich pre hlavného kontrolóra z tohto zákona,

vypracovaní stanoviska k prijatiu návratných zdrojov financovania na základe
rozhodnutia MZ schváliť takéto zdroje rozpočtu na zabezpečenie predfinancovania
projektu "Obnova verejného osvetlenia v mesta Rajec" .

vypracovaní stanoviska k požiadavke p. poslankyne MZ Ing. Židekovej k postupom
mesta Rajec vo verejnom obstarávaní a zverejňovaní údajov z VO,

V Rajci, 26. januára 2016

Počet príloh: 13

~'
Ing. Bibiana Sekáčová

hlavná kontrolórka mesta
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Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta Rajec

/(
Prnoha č .

PLAN KONTROLNEJ CINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA RAJEC NA 1. POLROK 2015

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v 1. polroku 2015 (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 2014, 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. 583/2004
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 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 2014.

2. Kontrola stavu záväzkov mesta a dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 19 ods. 1
zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Kontrola výsledkov hospodárenia rozpočtových organizácií mesta za rok 2014.
4. Kontrola výsledku hospodárenia a zostavenia Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2014.
5. Kontrola stavu poW'adávok mesta za daň z nehnuteľností a spôsobu ich vymáhania.
6. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v nadväznosti na § 17 ods. 15 zákona Č. 583/2004 Z.

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta v roku 2009 až 2014.

8. Ukončenie prípadných rozpracovaných úloh z roku 2014.



B. Výkon pravidelnej kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstvamesta Rajec.

c. Ostatné úlohyačinnosti:

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2014 ajej predloženie MZ.
2. Účasť na rozboroch hospodárenia rozpočtovýchorganizácií zriadených Mestom Rajec za

rok 2014.
3. Vypracovanie stanoviska k výsledkom hospodárenia rozpočtovýchorganizácií zriadených

Mestom Rajec za rok 2014.
4. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečnéhoúčtu Mesta Rajec za rok 2014.
5. Vypracovanie stanovísk k úpravám rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec

vrátane jeho rozpočtovýchorganizácií.
6. Vypracovanie stanoviska k použitiu prostriedkov Rezervného fondu mesta Rajec.
7. Predkladanie správy o výsledku kontrol na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

8. Vypracovanie návrhu "Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015."
9. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstvamesta Rajec.
10. Metodická podpora pri príprave interných právnych noriem mesta.
11. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie individuálnym štúdiom a účasťou na odborných

seminároch, školeniach a konferenciách.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
a web. stránke mesta od 27. októbra 2014 do 17. novembra 2014.

Plán kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2015 MZ schválilo dňa 13. novembra 2014
uznesením č. 120/2014.

Vypracovala: (]!hl
Ing. Bibiana Sekáéová, hlavná kontrolórka mesta Rajec, 1 7. novembra 2014



PrRoha Č. "..%..:..".....1
Ing. Bibiana Sekáéová, hlavná kontrolórka mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 Ol Rajec

========================================================

PLÁN KONTROLNEJ ČiNNOSTI

HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA RAJEC NA 2. POLROK 2015

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta (ďalej aj kontrolná činnosť) bude v 2. polroku
2015 vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
zákona NR SR č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaní
s majetkom mesta Rajec.

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 až 2015, na základe ktorých kontrolované subjekty za účelom odstránenia
nedostatkov a príčin ich vzniku prij ali opatrenia,

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

4. uznesenia mestského zastupiteľstva,

5. povinnosti hlavného kontrolóra, ktoré sú mu uložené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom NR SR č. 583/2001
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p., zákonom NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaní
s majetkom mesta Rajec.

Kontrolná činnosť bude realizovaná v subjektoch:

o v rozpočtových organizáciách zriadených mestom,
o na Mestskom úrade v Rajci.
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KONTROLNÁ ČINNOSŤ

A. Výkon následnej finančnej kontroly

1. Kontrola rozpočtového procesu mesta- schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta
Rajec za obdobie 1. polrok 2015.

2. Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Rajec so
zameraním sa na monitorovanie rozpočtu mesta k 30.6.2015.

3. Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
a kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona NR SR č. 502/2001
Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. vo vybraných rozpočtových organizáciách.

4. Kontrola správnosti a zákonnosti zostavenia návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky
2016 - 2018.

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
vykonaných hlavnou kontrolórkou v rokoch 2010 až 2015.

6. V nadväznosti na závažnosť a množstvo zistených nedostatkovaz toho vyplývajúceho
časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj iných nepredvídaných skutočností, ktoré
majú vplyv na výkon činnosti hlavného kontrolóra môže byť v 2. polroku 2015
vykonané aj ukončenie niektorých úloh a kontrol z 1. polroku 2015.

B. Výkon pravidelnej kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.

c. Ostatné úlohyačinnosti:

1. Vypracovanie odborného stanoviska k Monitorovacej správe Mesta Rajec k 30.6.2015.
2. Vypracovanie odborných stanovísk k návrhom na zmenu rozpočtu a programového

rozpočtu Mesta Rajec ajeho rozpočtovýchorganizácií na rok 2015.
3. Vypracovanie stanoviska k použitiu prostriedkov rezervného fondu mesta.
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu a programového

rozpočtu Mesta Rajec ajeho rozpočtovýchorganizácií na roky 2016 - 2018.
5. Pravidelné predkladanie správ o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu.

6. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.
7. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov - evidencia podnetov a ich preverovanie.

8. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.
9. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných seminároch, školeniach

a konferenciách .

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
a web. stránke mesta od 5. mája 2015 do 22. mája 2015.

Plán kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2015 MZ schválilo dňa 21. mája 2015
uznesením č. 4912015.

Vypracovala:

Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2015

Rajec, 22. mája 2015
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec
Následné finančné kontroly - Rok 2015

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 Termín Termín Prijaté Správa Následná

kontroly opatrení správy o opatrenia o plnení kontrola
plnenia

Záznam! plnení Dátum a opatrení opatreni
správa opatrení počet Dátum Dátum

1. NFK 2/2015 Mestský úrad Kontrola rozpočtového procesu - Záznam - - - - -
PKČ 112015 schvaľovanie zmien rozpočtu

primátorom mesta
2. polrok 2014

2 NFK 3-5/2015 Mestský úrad Kontrola plnenia prijatých opatrení Správa Plní sa 1012015 1 pôvodne
PKČ 212015 z NFK 5/2014 - výsledky ešte 1

hospodárenia 2013 DV pôvodne
3 NFK 4-5/2015 Mestský úrad - Kontrola výsledkov hospodárenia Záznam - - - - -
PKČ 3/2014 a zostavenia záverečného účtu mesta

Rajec za rok 2014
4 NFK 3-5/2015 Mestský úrad - Kontrola výsledkov hospodárenia RO Záznam - - - - -
PKČ 4/2015 Mesto zriaďovateľ za rok 2014

RO
5 NFK 5/2015 Mestský úrad Kontrola stavu záväzkov mesta Záznam - - - - -
PKČ 5/2015 §19 zákona 583/2004

6 NFK 6-7/2015 Mestský úrad Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta- Záznam - - - - -
PKČ 6/2015 § 17 ods.15 zákona 583/2004

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť

V Rajci, január 2016 Príloha č. ;:;/1



Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec

Následné finančné kontroly - Rok 2015

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 Termín Termín Prijaté Správa Následná

kontroly opatrení správy opatrenia o plnení kontrola
plnenia

Záznam! o plnení Dátum opatrení opatreni
správa opatrení a počet Dátum Dátum

7 NFK 6-7/2015 Mestský úrad Kontrola stavu pohľadávok mesta
PKČ 7/2015 za daň z nehnuteľností a spôsobu Správa 10.8.2015 30.9.2015 l opatrenie

ich vymáhania
10.8.2015

8 NFK 7-8/2015 Mestský úrad Kontrola rozpočtového procesu - Záznam - - - - -
PKČ 8/2015 schvaľovanie zmien rozpočtu

primátorom mesta - 1.polrok 2015

NFK 7-8/2015 Mestský úrad Kontrola vykonania monitorovania Záznam - - - - -
9. 9/2015 programov rozpočtu mesta
PKČ a plnenia finančného rozpočtu

k30.6.
NFK 8-9/2015 Mestský úrad Kontrola plnenia prijatých opatrení Záznam - - - - -

10 1012015 z NFK 1312014 - poistenie majetku
PKČ mesta

NFK 8 - 1112015 Mestské kultúrne Kontrola dodržiavania zákona
II 1112015 stredisko 283/2002 o cestovných náhradách Správa 30.11.2015 31.3.2016 2 opatrenia
PKČ a zákona, zákonníka práce a zákona

Č. 502/2001 o fmančnej kontrole 30.11.2015
NFK 10-12/2015 Domov vďaky Kontrola dodržiavania zákona Záznam - - - - -

12 12/2015 283/2002 o cestovných náhradách
PKČ a zákona, zákonníka práce a zákona

Č. 502/2001 o fmančnej kontrole

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť

V Rajci, január 2016 Príloha Č. 3



Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec

Následné finančné kontroly - Rok 2015

povinnosti vyplývajúce z § l8d
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Tabuľka č. 113

P.Č. Č.k. Termín Názov organizácie Predmet kontroly Výsledok Termín Termín Prijaté Správa Následná

kontroly opatrení správy opatrenia o plnení kontrola
plnenia

Záznam/správa o plnení Dátum opatrení opatrení
opatrení a počet Dátum Dátum

13 NFK 11-12/2015 Mestský úrad Kontrola zákonnosti a metodickej Záznam - - - - -
PKČ 13/2015 správnosti zostavenia návrhu

viacročného rozpočtu mesta na
roky 2016-2018

14 NFK 12/2015 Mestský úrad Kontrola plnenia prijatých Záznam - - - - -
PKČ 14/2015 opatrení z NFK 7/2015 -

pohľadávky za daň z
nehnuteľností

Rekapitulácia:

Počet následných finančných kontrol Počet kontrol ukončených Počet kontrol ukončenýchzáznamom Počet prijatých opatrení
správou

Spolu: 14 3 11 4
z toho:
Mestský úrad: 12 2 10 2
Rozpočtové organizácie: 2 1 1 2
Z toho: DV 1 O 1 O

MsKS 1 1 O 2

Legenda:
PKČ - plán kontrolnej činnosti, NFK - následná finančná kontrola, DV-Domov vd'aky, MsKS- Mestské kultúrne stredisko, RO - rozpočtová organizácia,

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť

V Rajci, január 2016 Príloha č.
~



Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec
Pravidelné kontroly (kontrola plnenia uznesení MZ) - Rok 2015

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 Predmet kontroly výstup kontroly, dátum predloženia MZ
organizácie

1 PK 2/2015 MsU Kontrola plnenia uznesení Č. 95/2 - 122/2014,a Prehľad

PKČ 112015 nesplnených do 13.11.2014, uznesení Č.. 123 - 134/2014 Uznesenie MZ Č. 4/2015
a uznesení č.1-2/2015 . zo dňa 20.2.2015

2 PK 5/2015 MsU Kontrola plnenia uznesení Č. 3-37/2015 a uznesení Prehľad

PKČ 2/2015 nesplnených do 26.2.2015. Uznesenie MZ Č. 38/2015
zo dňa 21.5.2015

3 PK 8/2015 MsU Kontrola plnenia uznesení Č. 38 -64/2015 a uznesení Prehľad

PKČ 3/2015 nesplnených do 21.5.2015. Uznesenie MZ Č. 65/2015
zo dňa 13.8.2015

4 PK 10/2015 MsU Kontrola plnenia uznesení Č. 65 - 88/2015, Prehľad

PKČ 4/2015 uznesení Č. 89-90/2015 a uznesení Uznesenie MZ Č. 91/2015
nesplnených do 13.8.2015. zo dňa 15.10.2015

5 PK 12/2015 MsU Kontrola plnenia uznesení Č. 91 - 11112015, Prehľad

PKČ 5/2015 a uznesení Uznesenie MZ Č. 112/2015
nesplnených do 15.10.2015. zo dňa 10.12.2015

Legenda: PKČ - Plán kontrolnej činnosti, PK - pravidelná kontrola- plnenie uznesení MZ, MsÚ - mestský úrad, MZ - mestské zastupiteľstvo

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec

Ostatné kontroly (na základe rozhodnutia MZ)-= Rok 2015

povinnosti vyplývajúce z § I8ť ods. 1 písm. h)
zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Tabuľka Č. 3

P.Č. e.k. Termín Názov organizácie Predmet kontroly Výsledok Termín Termín Prijaté Správa Následná
kontroly opatrení správy o opatrenia o plnení kontrola

Zápis/správal plnení Dátum a opatrení plnenia
protokol opatrení počet Dátum opatrení

Dátum

V roku 2015 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,

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec

Ostatné činnosti a plnenie úloh
správy z kontrolnej činnosti a správy o výsledku kontrol -Rok 2015

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 Obsah správy Informácia MZ:
dátum a číslo uznesenia

1. 2/2015 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 Sumárna rekapitulačná MZ 26.2.2015 , uznesenie Č. 25/2015
informácia o činnosti HKM

2. 212015 Správa o výsledku kontrol za mesiac PK 112015 MZ 26.2.2015 , uznesenie Č. 26/2015
december 2014 - február 2015. NFK 13 - 15/2014,112015

3. 512015 Správa o výsledku kontrol za mesiac PK 2/2015 MZ 21.5.2015, uznesenie Č. 50/2015
marec - máj 2015. NFK Č. 2 - 5/2015

4. 8/2015 Správa o výsledku kontrol za mesiac PK 3/2015 MZ 13.8.2015, uznesenie Č. 82/2015
jún - august 2015. NFK Č. 6 - 9/2015

5. 10/2015 Správa o výsledku kontrol za mesiac PK 4/2015 MZ 15.10.2015 , uznesenie Č. 106/2015
september - október 2015. NFK 10/2015

6. 12/2015 Správa o výsledku kontrol za mesiac PK 512015 MZ 10.12.2015 , uznesenie Č. 135/2015
november - december 2015. NFK 11 - 13 12015

Legenda:
PK - pravidelná kontrola plnenia uznesení MZ, NFK - následná finančná kontrola, MZ - mestské zastupiteľstvo, HK-hlavná kontrolórka mesta

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť
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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 2015

povinnosti vyplývajúce z § 18ť ods. 1 písm. b) a c)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Tabuľka č. 5

P.Č. Termín Predmet činnosti výstup
Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta MZ 15.1.2015

1. 1/2015 Rajec na rok 2015 - RO 112015 . Uz. č. 2/2015
2. 2/2015 Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta MZ 26.2.2015

Rajec na rok 2015 - RO 4/2015. Uz. č. 10/2015
3. Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta MZ 21.5.2015

5/2015 Rajec na rok 2015 - RO 9/2015. Uz. č.45/2015
4. 5/2015 Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2014. MZ 21.5.2015

Uz. č. 43/2015
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015. MZ 21.5.2015

5/2015 Uz. č. 49/2015
6. Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta MZ 15.10.2015

10/2015 Rajec na rok 2015 - RO 2112015. Uz. č. 96/2015
7. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu MZ 10.12.2015

11-12/2015 mesta Rajec vrátane rozpočtových organizácií na rok 2016 - 2018. Uz. č. 127/2015
8. 11-12/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016. MZ 10.12.2015

Uz.č.134/2015

Legenda: RO - rozpočtové opatrenie, MZ - mestské zastupiteľstvo, Uz - uznesenie MZ

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec

Ostatné činnosti a plnenie úloh - Rok 2015

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 Predložené MZ
dátum a číslo uznesenia

Odborné stanovisko k výsledkom hospodárenia rozpočtových MZ 21.5.2015
1. 5/2015 organizácií mesta za rok 2014. Uz. Č. 4112015

2. 8/2015 Odborné stanovisko k monitorovacej správe mesta Rajec za 1. MZ 13.8.2015
polrok 2015. Uz. Č. 672015

3. 8/2015 Odborné stanovisko k návrhu na prijatie návratných zdrojov
financovania - preklenovací úver vo výške 517 491,86 € na MZ 15.10.2015
zabezpečenie predfinancovania realizácie projektu: "Obnova UZ.č.95/2015

verejného osvetlenia v meste Rajec".

4. 11-12/2015 Odborné stanovisko k návrhu použitia prostriedkov rezervného MZ 10.12.2015
fondu mesta. Uz. Č. 126/2015

Legenda: MZ - mestské zastupiteľstvo, Uz. - uznesenie MZ

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec

Ostatné činnosti a plnenie úloh - účasť na zasadnutiach MR a MZ
Rok 2015

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

l. 112015 8. januára 2015 áno 15.januára 2015 áno
MMZ

2. 2/2015 19. februára 2015 áno 26. februára 2015 áno

3. 5/2015 14. mája 2015 áno 21. mája 2015 áno

4. 8/2015 6. augusta 2015 áno 13. augusta 2015 áno

5. 8/2015 - 25. augusta 2015 áno
MMZ

6. 10/2015 8. októbra 2015 áno 15. októbra 2015 áno

7. 12/2015 3. decembra 2015 áno 10. decembra 2015 áno

Legenda: MMZ - mimoriadne mestské zastupiteľstvo, MR - mestská rada, MZ - mestské zastupiteľstvo,

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec

Ostatné činnosti a plnenie úloh - informačná povinnosť - verejná diskusia

Rok 2015

povinnosti vyplývajúce z § 18ť 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. 5/2015 Návrh plánu KČ na 2.polrok 2015 web. stránka mesta, úradná tabuľa

od 5. mája 2015 - 22. mája 2015
2. 5/2015 Plán KČ 2.polrok 2015 web. stránka mesta

(uznesenie MZ Č. 49/2015 zo dňa 21.5.2015) od 24. júna.2015 - trvalo
3. 11-12/2015 Návrh plánu KČ na l.polrok 2016 web. stránka mesta, úradná tabuľa

od 24. novembra 2015 do 11. decembra 2015
4. 12/2015 Plán KČ na l.polrok 2016 web. stránka mesta

(uznesenie MZ Č. 134/2015 zo dňa 10.12.2015) od 22. decembra 2015 - trvalo

Legenda: KČ - kontrolná činnosť

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť
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Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec

Ostatné činnosti a plnenie úloh: odporúčania, stanoviská, metodika - Rok 2015
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,
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Rajec, uznesení MZ a iných právnych noriem.

Tabuľka Č. 9
P.č. Termín Predmet činnosti výstup

Učasť na rozboroch hospodárenia RO za rok 2014 dňa Odborné stanovisko - MZ 21.5.2015
1. 3/2015 18.3.2015: MsKS, DV, 19.3.2015: ZŠ, ZUŠ Uz. Č. 4112015

Stanoviská k návrhom na vyradenie majetku mesta v správe RO, Vyjadrenie v stanoviskách VK
2. 1-12/2015 preddavkových organizácií mesta a KSŠ Rajec

Metodická pomoc pri aplikácií zákona NR SR č: Písomný materiál(vzory tlačív) odovzdaný na
3. 1-2/2015 - 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole - vykonávanie predbežnej sekretariát MsÚ

finančnej kontroly - dotácie.
Stanovisko a metodické usmernenie k návrhu Smernice Písomný materiál odovzdaný prednostovi MsU

4. 4/2015 o finančnom riadení a finančnej kontrole mesta Rajec.

Metodická pomoc pri aplikácií zákona NR SR č: Písomný materiál odovzdaný prednostovi MsU
5. 5-6/2015 - 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich a vedeniu ZŠ

s oznamovaním protispoločenskej činnosti (vnútorná smernica)
Stanovisko k písomnej požiadavke poslankyne p. Ing. Zuzany Písomný materiál odovzdaný p. Ing. Židekovej dňa

6. 7-8/2015 Židekovej zo dňa 31.7.2015 zameranej na informácie 31.7.2015. Dňa 13.8.2015 bolo MZ podrobne
z verejného obstarávania mesta a ich zverejňovania. informované o požadovaných informáciách a

údajoch.

Legenda:
RO - rozpočtové organizácie, ZŠ- základná škola, MZ -mestské zastupiteľstvo,Uz. - uznesenie MZ, VK - vyrad'ovacia komisia, KSŠ - katolícka
spojená škola.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť

V Rajci, január 2016 Príloha č. 11



Evidencia kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec
Ostatné činnosti a plnenie úloh - zvyšovanie odbornej kvalifikácie - Rok 2015

Tabuľka Č. 10
P.Č. Termín Názov podujatia vzdelávania Téma/obsah vzdelávania

L 1 -12/ Pravidelné individuálne vzdelávanie - internet, Doplňanie aktuálnych odborných vedomostí.
2015 odborné publikácie

2. Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov Témy: Elektronické trhovisko. Oznamovanie
4/2015 miestnej a regionálnej samosprávy SR protispoločenskejčinnosti a kontrola v územnej

Dvojdňový odborný seminár - Permon, samospráve. Výkon finančnej kontroly po novele zákona.
Podbanské. Lektor: Ing. Iveta Beslerová, Ing. Oxana Hospodárová

3. Pripomienkovanie návrhu nového zákona o finančnej

6/2015 Zasadnutie žilinskej regionálnej sekcie HK . kontrole a audite vo verejnej správe.
Jednodňový odborný seminár - MsÚ Žilina Lektor: Ing. Dušan Laššák a Ing. Peter Miko

4. 9/2015 Jednodňový odborný seminár. Chyby pri nakladaní s majetkom obce a pri správe
RVe Martin a ZHK majetku obce

Lektor : Ing. Oxana Hospodárová
5. 10/2015 Jednodňový odborný seminár. Rozpočtové pravidlá v praxi z pohl'adu audítora pre obce,

RVC Martin a ZHK mestá a VVC.
Lektor: Ing. Terézia Urbanová

6. 10/2015 Jednodňový odborný seminár. Výkon kontroly hlavného kontrolóra podľa nového
RVe Štrba a ZHK - MsÚ Poprad zákona o finančnej kontrole a audite

Lektor: JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
7. 1112015 Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov Témy: Rozpočtové hospodárenie obce - ekonomické

miestnej a regionálnej samosprávy SR minimum hlavného kontrolóra. Nový zákon o finančnej

Dvojdňový odborný seminár - Permon, kontrole. Poradný hlas hlavného kontrolóra.
Podbanské. Zverejňovanie informácií v podmienkach miestnej

samosprávy.
Lektor: Ing. Ingrid KonečnáVeverková, JUDr. Jozef
Tekeli, PhD., Mgr. Vladimír Pirošík

8. 12/2015 Jednodňový odborný seminár. Finančná kontrola v praxi verejnej správy od januára 2016
MsÚ Žilina Lektor : Ing. Oxana Hospodárová

Legenda: RVC - Regionálne vzdelávacie centrum, ZHK - Združenie hlavných kontrolórov Slovenska, MsÚ- mestský úrad

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 - tabuľková časť
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Činnosti a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č:
307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskejčinnosti

Rok 2015

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej

činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj zákon) . Zákon uložil zamestnávateľompovinnosť vydať vnútorný predpis,
v ktorom zamestnávateľurčí podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona. Súčasne určuje, že v obci/meste zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy
podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 tohto zákona je hlavný kontrolór.

Zodpovednou osobou zamestnávateľa- Mesto Rajec je hlavná kontrolórka mesta Rajec - Ing, Bibiana Sekáčová, ktorá plní úlohy zodpovednej
osoby aj vo vzťahu k organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec - Materská škola ul. Mudrochova, Materská škola ul. Obrancov
mieru, Základná škola ul. Lipová, Základná umelecká škola ul. 1.mája, Domov vďaky a Mestské kultúrne stredisko Rajec.

Tabuľka č. 11

P.Č. Termín Predmet činnosti výstup

Vypracovanie informácie o oznamovaní protispoločenskej Zverejnenie na web. stránke mesta a na prístupných
1. 5-6/2015 činnosti miestach pracovísk MsÚ a organizácií

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.
Spracovanie evidencie podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Evidencia sa nachádza u hlavnej kontrolórky mesta.

2. 5-6/2015 Z.z.

V roku 2015 nebol hlavnej kontrolórke mesta doručený žiaden podnet podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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