
Návrh 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 

1. polrok 2022 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení 

predkladám mestskému zastupiteľstvu Nového Mesta nad Váhom návrh plánu kontrolnej 

činnosti na 1. polrok 2022, ktorý bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým a to na 

webovom sídle mesta a na úradnej tabuli mesta. 

A/ KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

1. Finančné kontroly: 

Hlavnou náplňou kontrolnej činnosti počas uvedeného obdobia navrhujem vykonanie finančných 

kontrol podľa zákona  369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení  a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých účelom je najmä kontrola 

finančných operácií  a kontrola hospodárenia, súlad finančných operácií so všeobecne platnými 

právnymi predpismi a vnútornými predpismi pre riadenie a hospodárenie mesta a mestských 

organizácií so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti  a účinnosti pri hospodárení s 

verejnými prostriedkami. 

V sledovanom období navrhujem vykonať  finančnú kontrolu hospodárenia za  rok 2021 u týchto 

subjektov: 

a) Kontrola bežných a kapitálových príjmov a výdavkov, kontrola finančných operácií na bežných 

účtoch a v pokladniach, kontrola dodržiavania rozpočtu, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 

predpisov a interných smerníc a príkazov vedúcich zamestnancov  a kontrola dodržiavania všeobecno 

záväzných nariadení v kontrolovanom subjekte  :  

Mesto Nové Mesto nad Váhom, rozpočtová organizácia. 

b) Kontrola bežných a kapitálových príjmov a výdavkov, kontrola finančných operácií na bežných 

účtoch a v pokladniach, kontrola dodržiavania rozpočtu, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 

predpisov a interných smerníc a príkazov vedúcich zamestnancov  a kontrola dodržiavania všeobecno 

záväzných nariadení v kontrolovanom subjekte : 

Mestská polícia, organizačný útvar mesta bez  právnej subjektivity.  

c) Kontrola bežných príjmov a výdavkov, kontrola finančných operácií na bežných účtoch a v 

pokladniach, kontrola dodržiavania rozpočtu a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov 

a interných smerníc a príkazov vedúcich zamestnancov kontrolovanom subjekte:  

Útulok pre občanov bez prístrešia, organizačný útvar mesta bez  právnej subjektivity. 



d) Kontrola bežných  príjmov a výdavkov, kontrola finančných operácií na bežných účtoch a v 

pokladniach, kontrola dodržiavania rozpočtu a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov 

a interných smerníc a príkazov vedúcich zamestnancov kontrolovanom subjekte: 

Zariadenie opatrovateľskej služby, organizačný útvar mesta bez  právnej subjektivity. 

e) Kontrola bežných a kapitálových príjmov a výdavkov, kontrola finančných operácií na bežných 

účtoch a v pokladniach, kontrola dodržiavania rozpočtu a kontrola dodržiavania všeobecno záväzných 

nariadení Mesta Nové Mesto nad Váhom v organizácii v kontrolovanom subjekte: 

Materská škola, rozpočtová organizácia, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom. 

f) Kontrola bežných príjmov a výdavkov, kontrola finančných operácií na bežných účtoch a v 

pokladniach, kontrola dodržiavania rozpočtu a kontrola dodžiavania všeobecno záväzných nariadení 

Mesta Nové Mesto nad Váhom v kontrolovanom subjekte: 

Centrum voľného času, rozpočtová organizácia, Štúrova 590, Nové Mesto nad Váhom. 

Poradie následných finančných kontrol v predmetnom pláne kontrolnej činnosti nie je záväzné. 

2.  Ostatná kontrolná činnosť : 

a) Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Nového Mesta nad Váhom. 

b) Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta. 

c) Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór 

dozvedel  pri výkone svojej činnosti. 

B/  PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV 

a) Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2021 podľa § 18f, ods. 1, písm. c, 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kontrola záverečného účtu mesta  podľa zákonných 

pravidiel. 

b) Účasť na zasadnutiach Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva a jednotlivých komisií v súlade so  

zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení  a ostatných riadiacich a kontrolných orgánov mesta. 

c) Vypracovanie návrhu Plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. 

d) Vypracovanie správ o vykonaných kontrolných činnostiach. 

C/ INÁ ČINNOSŤ 

a) Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných školeniach a seminároch. 

b) Vybavovanie stažností. 

Tento návrh kontrolnej činnosti je možné doplniť o návrhy poslancov mestského zastupiteľstva  a 

primátora  mesta. 

  



V Novom Meste nad Váhom 4.2.2022 

 

       ............................................................ 

         Mgr. Peter Bača  

        hlavný kontrolór mesta 

        Nové Mesto nad Váhom 


