
Činnosť hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovení §§ 18d – 18g zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon) . Činnosť HK je vykonávaná plnením 

povinností stanovených priamo zákonom o obecnom zriadení, ako aj konkrétnych úloh stanovených 

uznesením mestského zastupiteľstva. 

     V súlade s § 18f písm. b) zákona, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Mesta Nová Dubnica na 1. polrok 2016. 

  
NÁVRH  PLÁNU  KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA NOVÁ 

DUBNICA  NA  PRVÝ   POLROK  2016. 

 
1. Plánované 

      1.1. Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií PO a FO podnikateľom za rok 2014 a rok  

2015 – finančná kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií PO a FO podnikateľom  

poskytnutých v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy  

v z. n.p. a VZN č. 7/2011 Mesta Nová Dubnica, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania  

dotácií .  

      1.2. Kontrola Základnej školy, ul. Janka Kráľa 1, Nová Dubnica  – kontrola v zmysle  

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z. n. p.  na úseku  

hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami, s materiálnymi hodnotami a majetkom v  

správe a efektívnosť a účelnosť ich využitia.  

   1.3. Kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru    

v podmienkach Zariadenia pre seniorov Trenčianska 727/45, 018 51   Nová    Dubnica – 

kontrola uplatňovania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení   neskorších predpisov 

pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného  pomeru a zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy , zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. p. . 

  1.4.Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Zásad o nakladaní  

s finančnými prostriedkami mesta.  

 

2.  Priebežné    
      2.1. Plnenie uznesení MsZ 

      2.2. Stanovisko HK k záverečnému účtu  mesta Nová Dubnica  za rok 2015  

      2.3. Kontroly na podnet orgánov mesta 

      2.4. Náhodné kontroly – kontroly vykonávané  z vlastného podnetu HK a v prípadoch,  

             ktoré nestrpia odklad . 

  

      3. Iné aktivity  
3.1. účasť na zasadnutiach Predsedníctva ZHK SR a zasadnutiach TTRS ZHK SR 

3.2. účasť na odborných seminároch a školeniach  

      3.3. spoluúčasť na tvorbe interných smerníc mesta. 

             
Hlavný kontrolór  pri výkone kontrolnej činnosti pokiaľ nepostupuje podľa pravidiel zákona   

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov , postupuje podľa zákona č. 

10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v  z. n. p.   

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania 

jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej 

problematiky a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa 

vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly 

 

Vypracovala : Ing. Marta Gašajová, hlavný kontrolór mesta 

 

V Novej Dubnici dňa 30.11.2015 

 



 

      


