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MESTO BYTČA 

Mestský úrad, Námestie SR 1/1, 014 01 BYTČA 

 

Ing. Jarmila Kramarová, hlavná kontrolórka Mesta Bytča 

 

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY  

MESTA BYTČA NA II. POLROK 2021 

 

 

 

I. Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

1. Mesto Bytča 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

Kontrolované obdobie: rok 2019 a rok 2020   

 

2. Kontrola plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v II. polroku 2020. 

  

3. Mesto Bytča – odd. organizačno-správne, školstva, kultúry a sociálnych vecí 

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, dodržiavanie interných predpisov a  

vykonávanie základnej finančnej kontroly (MŠ Dostojevského, MŠ Hliník n/V, MŠ Hrabové 

a MŠ Pšurnovice). 

 Kontrolované obdobie: rok 2020 

 

4. Mesto Bytča 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

noriem v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu Mesta Bytča. 

 Kontrolované obdobie: rok 2020 

 

 

II. Stanoviská v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

 Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021. 

 Vypracovanie odborných stanovísk k zmenám rozpočtu Mesta Bytča v II. polrok 2021. 

 

 Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

 Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu programového rozpočtu Mesta Bytča na rok 

2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024. 

  

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. 

 

 

 



 

   Hlavná kontrolórka Mesta Bytča  Strana 2  

  

  

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 02. 07. 2021 

 

 

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na II. polrok 2021, schválený uznesením 

Mestského zastupiteľstva č. 73/2021 zo dňa 01. 07. 2021. 


