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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.  

 

 

 

 

 

2. Návrh na uznesenie 

 

 
Uznesenie číslo -   III/2019 

 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí 26. 02. 2019  prerokovalo  

Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2018 pre priznanie odmeny hlavnej kontrolórke  

v roku  2019, a toto 

 

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

  

b)  rozhodlo 

       vyplácať mesačne odmenu  vo výške  ....  % mesačného platu hlavnej kontrolórky 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



  3. Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2018 pre priznanie odmeny 

     hlavnej kontrolórke v roku 2019 

 

       

 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  O  podmienkach poskytovania fin. príspevku  na vykonávanie opatrení sociál- 

     noprávnej ochrany detí a soc. kuratele 

     Pripomienky k návrhu textu VZN  boli zaslané mailovou poštou vedúcej oddelenia  

     sociálnych vecí a prednostovi MsÚ 22. októbra 2018. 

     Pripomienky k záverečným ustanoveniam boli odoslané mailovou poštou 24. októbra 

     2018 prednostovi MsÚ,  vedúcej oddelenia sociálnych vecí a právnikovi      

     -  VZN o poskytovaní príspevku na prepravu 

         Keďže takýto príspevok mesto už poskytovalo, v rozpočte na rok 2018 boli  naň  

         vyčlenené finančné prostriedky, nemala HK pripomienky k rozšíreniu územia využi- 

         tia súkromnej taxislužby, k precizovaniu podmienok uplatnenia nároku na príspevok 

         a k spôsobu výplaty príspevku,  ktoré boli dôvodom zmien v porovnaní s dovtedy 

         platným znením. Stanovisko bolo oznámené mailovou poštou vedúcej oddelenia  soc. 

         vecí 19. apríla 2018. 

 

       -  Vzhľadom na novelizíciu  zákona č.58/2014 Z.z. o výbušninách ...  z júna 2018  účin- 

         nú od 1. septembra 2018 a potreby mesta súvisiace s poriadaním podujatí organizova- 

         ných mestom,  odporúčila HK prehodnotiť platné VZN mesta o používaní zábavnej 

         pyrotechniky a zmenu predložiť na augustové rokovanie MsZ.Odporučenie bolo po- 

         slané mailovou poštou primátorke, prednostovi a JUDr. Pribišovi 27. júna 2018. 

       - Štatút mesta Stará Turá 

         Pripomienky k  návrhu boli zaslané mailovou poštou  prednostovi úradu 8. augusta 

         2018.      

 

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: 
    - V roku 2018 si mesto dalo v súvislosti s ochranou osobných údajov vypracovať  

        dodávateľsky šesť interných smerníc, ktoré z pochopiteľných dôvodov neboli da- 

        né  hlavnej kontrolórke na pripomienkovanie.  

 

     - Protikorupčná smernica č.2/2018  

       HK upozornila 2. augusta primátorku, prednostu a Mgr. Klimáčkovú mailovou  

       poštou na možný rozpor tejto smernice s už existujúcou smernicou č. 6/2015 Zá- 

       sady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zá- 

       kona  č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním pro- 

       tispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä  

       v časti Príloha č. 1/2018 Oznamovanie protispoločenskej činnosti. 

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. 

 
      V súlade  s požiadavkou Mestského zastupiteľstva vyjadrenou uznesením číslo 31- 

      XXXXI/2018 z 8. novembra 2018  vykonala HK  kontrolu súladu financovania ná- 

      kupu nového úžitkového vozidla Mercedes pre Technické služby Stará Turá so vše- 

      obecne záväznými právnymi predpismi. Výsledok kontroly bol predložený MsZ  

      na  prerokovanie  na II. zasadnutí v bode programu 9.  Iné požiadavky nad rámec  

      plánov kontrolnej činnosti v roku 2018 MsZ nemalo. 

 

      Z vlastnej iniciatívy vykonala HK kontrolu výsledku hospodárenia a inventarizácie  

      vlastného imania k 31. 12. 2017  v rozpočtovej organizácii Základná škola  Stará  

      Turá. Výsledok kontroly bol predložený MsZ na XLI.zasadnutí v bode programu 10. 

 

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

 

 

 

                  

 


