Postavenie hlavnej kontrolórky
Postavenie hlavnej kontrolórky, náplň, rozsah a pravidlá jej činnosti stanovuje zákon SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom
zriadení).
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Bytči dňa 16.12. 2008 uznesením č. 208/2008 bola v
súlade s § 18 a/ zákona č. 369/1990 Z. z. za hlavného kontrolóra mesta Bytča zvolená na
volebné obdobie
2009 - 2015 (volebné obdobie 6 rokov v zmysle zákona o obecnom zriadení) Ing. Drahomíra
Múdra.

Pôsobnosť hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení plní najmä tieto úlohy:

vykonáva
•

Následnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite

predkladá Mestskému zastupiteľstvu
•

•
•

raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní
pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí,
mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60
dní po uplynutí kalendárneho roku,

vypracúva
•

•

odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta pred jeho schválením v Mestskom
zastupiteľstve,
odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v MsZ,

spolupracuje
•

so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými
mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

vybavuje
•

sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

je povinná
•

vykonať kontrolu, ak ju o to požiada Mestské zastupiteľstvo,

zabezpečuje
•

•
•
•
•
•

kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa
osobitných predpisov,
kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení mesta,
kontrolu plnenia uznesení MsZ,
kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta.

koordinuje
•

•

kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a
petícií,
vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,

zodpovedá
•

Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:
a) obecný úrad
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami

