
Návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 1. polrok 2016. 

 
     V súlade s § 18f, ods. 1 písm. b zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite, o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavná 
kontrolórka Mesta Rajecké Teplice predkladá mestskému zastupiteľstvu na 
prerokovanie nasledujúci návrh na 1. polrok 2016: 

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení a prijatých úloh mestského 
zastupiteľstva podľa § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

       termín: priebežne 
2. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Rajecké Teplice za rok 

2015 pred jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve. 
      termín: apríl - jún 2016 
3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr za   
2. polrok 2015.  

      termín: marec 2016        
4. Ďalšie kontroly na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Rajeckých 

Tepliciach 

    termín: po schválení uznesenia 
5. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 

      termín: jún 2016 
 
      Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta v 1. polroku 2016 bude v 
súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
      V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané 
poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v 
závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených 
nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z 
dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné 
náhodné kontroly. 
 
 
     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 1. 
polrok 2016 bol v zmysle § 18f, ods. 1, písm. b, zákona NR SR č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený spôsobom v meste 
obvyklým (vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na webovej stránke mesta) dňa: 
11.12.2015 
 
 


