MESTO BYTČA
Mestský úrad, Námestie SR 1/1, 014 01 BYTČA
Ing. Jarmila Kramarová, hlavná kontrolórka Mesta Bytča

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
MESTA BYTČA NA I. POLROK 2022

I. Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
1. Základná škola Ul. E. Lániho, Bytča
Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Kontrolované obdobie: rok 2020 - 2021
2. Centrum voľného času, Bytča
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v rozpočtovej
organizácii zriadenej mestom.
 Kontrolované obdobie: rok 2021
3. Jesienka, ZpS a DS
Kontrola plnenia prijatých opatrení z kontroly vykonanej v I. polroku 2021.
 Kontrolované obdobie: rok 2021
4. Mesto Bytča
Kontrola stavu a vývoja dlhu Mesta Bytča v zmysle § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Kontrolované obdobie: rok 2022
5. Mesto Bytča
Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Bytči v zmysle § 18d ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, prijatých v I. polroku 2022.
II. Stanoviská v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení





Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021.
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu Mesta Bytča za rok 2021.
Vypracovanie odborných stanovísk k zmenám rozpočtu Mesta Bytča v I. polroku 2022.
Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
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III. Mimoriadne kontroly
 Kontroly na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Bytča, ak vec neznesie
odklad.
 Kontroly na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad.
 Kontroly z vlastného podnetu, na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti.
IV. Ostatné úlohy a činnosti
 Účasť na zasadnutiach finančnej komisie, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva.
 Metodická podpora pri príprave interných predpisov.
 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch
a školeniach.
Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti,
množstva zistených nedostatkov, množstva a rozsahu kontrolovanej agendy a z toho vyplývajúcej
časovej náročnosti.

Ing. Jarmila Kramarová, hlavná kontrolórka mesta
V Bytči, dňa 26. 11. 2021
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