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NÁVRH     NA   UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

 

I. Schvaľuje, že: 

 

1. Hlavný kontrolór mesta Žilina pri finančných kontrolách vykonáva kontrolnú 

činnosť podľa základných pravidiel finančnej kontroly a auditu ustanovených           

v § 20 - § 28 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Hlavný kontrolór mesta Žilina pri nefinančných kontrolách vykonáva kontrolnú 

činnosť podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených v § 8 - § 13 

zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.            

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V zmysle § 18e zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

„Hlavný kontrolór mesta pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré 

ustanovuje osobitný predpis. Ďalšie podrobnosti o pravidlách o  pravidlách kontrolnej činnosti 

môže ustanoviť obec uznesením.“  Osobitným predpisom bol zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Reagujúc na skutočnosť, že zákon         

č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite s účinnosťou od 01. januára 2016 zrušil zákon                     

č. 502/2001  Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, je potrebné určiť podľa akých 

pravidiel kontrolnej činnosti hlavný kontrolór mesta Žilina bude postupovať. 

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta. 

Predložený materiál bol prerokovaný na komisii školstva a mládeže, na komisii územného 

plánovania a výstavby a na Mestskej rade v Žiline s odporúčaním pre Mestské zastupiteľstvo 

v Žiline prerokovať a schváliť. 



      

 

1  Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina 

 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

mesta Žilina  
 

 

Predložený materiál reaguje na zmenu, ktorá nastala po prijatí zákona č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite na poslednom zasadnutí NR SR s účinnosťou od 01. januára 2016. 

Týmto zákonom bol zrušený zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Hlavný kontrolór mesta doposiaľ postupoval pri výkone kontrolnej činnosti podľa pravidiel, 

ktoré ustanovoval osobitný predpis, ktorým bol zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Z dôvodu, že v súčasnosti je viac všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých sú 

uvedené pravidlá kontrolnej činnosti, je potrebné stanoviť podľa akých konkrétnych pravidiel 

kontrolnej činnosti bude pri jej výkone hlavný kontrolór postupovať. 

V návrhu predloženého uznesenia je jednoznačne stanovené, že kontrolnú činnosť pri finančných 

kontrolách  bude hlavný kontrolór mesta Žilina vykonávať podľa základných pravidiel finančnej 

kontroly a auditu ustanovených v § 20 - § 28 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolnú činnosť pri nefinančných 

kontrolách bude hlavný kontrolór mesta Žilina vykonávať podľa základných pravidiel kontrolnej 

činnosti ustanovených v § 8 - § 13 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 

neskorších predpisov.  

 

 


