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1﴿Dôvodová správa 

 

 Podľa § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

 

“(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú  

       odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa 

       odseku 1.“ 

 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá podmienilo priznanie mesačnej odmeny hlav- 

nej kontrolórke plnením úloh, ktoré schválilo uznesením č. 28 –XV/2016 z 25.2.2016 

a stanovilo každoročne vyhodnotiť ich plnenie a predložiť mestskému zastupiteľstvu  

do konca  februára. 

     Citovaný zákon nestanovuje povinnosť viazať odmeny na  mimoriadne úlohy. 

Mestské zastupiteľstvo má možnosť  hodnotiť prácu HK  na základe správ z kontrol  

a celkovej činnosti.  

      Vzhľadom ku skutočnosti, že na mestskom úrade pôsobia dvaja právnici, považu- 

jem úlohy č. 1 a č. 2 za bezpredmetné. Tiež  s ohľadom na to, že k 31.8.2020 končí  

volebné obdobie a pracovný pomer súčasnej HK navrhujem s platnosťou od 1. mar- 

ca 2020 zrušiť uznesenie č. 28-XV/2016 a zvážiť iný systém.  

                                                                                                                   

 

 

                                                   2﴿ Návrh uznesenia 

 

Uznesenie číslo       /2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

 

a)   b e r i e   na   v e d o m i e 

      Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2019 pre priznanie odmeny hlavnej kontrolórke 

       v roku  2020, 

  

b)   rozhodlo 
       vyplácať mesačne odmenu  vo výške  ....  % mesačného platu hlavnej kontrolorky 

 

c﴿   ruší 

      uznesenie č. 28-XV/2016 s platnosťou od 1. marca 2020 

 

 

 

 



  3. Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2019 pre priznanie odmeny 

      hlavnej kontrolórke v roku 2020 

 

       

1. Mimo plánu kontrolnej činnosti a zákonných povinností sa podieľať  

  na pripomienkovaní návrhov nových všeobecne záväzných nariadení 

  mesta 

  Za splnenie úlohy prislúcha odmena vo výške 4  %  mesačnej mzdy 

  hlavnej kontrolórky. 
  Plnenie:  

  - VZN č. 4/2016 Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu  

     mesta. Vzhľadom na neaktuálnosť zákona č. 300/2008 Z.z. bolo odoslané mailovou 

     poštou 7. mája 2019 upozornenie zástupkyni primátora a JUDr. Šuchtovi na nutnosť 

     zmeny uvedeného VZN. 

     -  VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá a podobne 

        VZN č. 4/2016 svojim ustanovením  „ Žiadateľovi, ktorý má nevyrovnané záväzky 

        voči mestu nie je možné poskytnúť dotáciu. Ak predkladateľom žiadosti je viac 

        združených subjektov, každý z nich musí spĺňať túto podmienku“,   zakladá ob- 

        medzujúci režim prístupu k dotáciám, ktorý nemá oporu v zákone  číslo523/2004 

        Z.z. ktorý poskytnutie dotácií vymedzuje pozitívne. Táto pripomienka bola odo- 

        slaná mailovou poštou 7. mája 2019  zástupkyni primátora a JUDr. Šuchtovi.. 

          

Priznaná odmena vo výške   ...... %  mesačnej mzdy hlavnej kontrolórky. 
 

   

2.  Mimo plánu kontrolnej činnosti a zákonných povinností sa podieľať 

     na pripomienkovaní návrhov nových interných predpisov MsÚ - 

     smerníc 

     Za splnenie úlohy prislúcha odmena vo výške  4 %  mesačnej mzdy 

     hlavnej kontrolórky. 
      Plnenie: 

     - Smernica č.4/2019- pre vysielanie Mestského rozhlasu v Starej Turej a posky- 

         tovanie SMS služby bola pripomienkovaná mailovou poštou 15. mája 2019  

         u Mgr. Boorovej – čl. 2 ods.3, keď navrhovaná výška úhrady bola rozdielna 

         pre FO a PO, ktoré majú trvalé  alebo prechodné bydlisko či sídlo v meste ale- 

         bo ho majú mimo mesta 

      - Smernica č.7/2019 2019 Zásady podávania, preverovania, evidovania oznáme- 

         ní týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.  

         HK vypracovala návrh tejto smernice, ktorá bol daná na vedomie MsZ na za- 

         sadnutí MsZ 12.12.2019. 

      - Návrh smernice primátora pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov  

         a rozdielu majetku a záväzkov  



        Pripomienky k návrhu textu boli zaslané mailovou poštou  prednostke úradu, 

        JUDr. Šuchtovi a p. Baranovičovej 6. augusta 2019. V konečnom dôsledku  

        mesto upustilo od vydania tejto smernice. Proces inventarizácie k 31.12.2019 

        bol upravený príkazom primátora a metodickým pokynom.  

 

Priznaná odmena vo výške   ...... %  mesačnej mzdy hlavnej kontrolórky. 

         

 

3. Vykonať operatívne kontroly na základe požiadavky poslancov 

     Za splnenie úlohy prislúcha odmena vo výške  4 %  mesačnej mzdy 

     hlavnej kontrolórky. 
     Plnenie: 
      - V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č.4 - IX/2019  z 31. 10. 2019   

        vykonala HK  kontrolu povinnosti mesta Stará Turá zverejňovať na svojom 

        webovom sídle po 1. 1. 2019 zákazky s nízkou hodnotou. Výsledok kontroly 

        bol predložený MsZ  na  prerokovanie  na X. zasadnutí v bode programu 3.  

        Ďaľšie  požiadavky nad rámec plánov kontrolnej činnosti v roku 2019 MsZ 

        nemalo. 

      - Z vlastnej iniciatívy vykonala HK kontrolu plnenia opatrení prijatých na od- 

        stránenie nedostatkov zistených pri kontrole  č.1/2018 plnenia opatrení prija- 

        tých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole  č.6/2016 záznamov  

        o prevádzke hasičských automobilov mesta Stará Turá. Výsledok kontroly 

        bol predložený MsZ na  IV. zasadnutí v bode programu 17. 

 

   Priznaná odmena vo výške   ...... %  mesačnej mzdy hlavnej kontrolórky. 
 

 

 

 

                  

 


