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    Mestské zastupiteľstvo v Nitre – hlavný kontrolór 
 

 
                                                                       S p r á v a 
                                  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010 
 
          Správu predkladá hlavný kontrolór mesta v zmysle zák.č. 369/2004 Z.z. v znení 
neskorších zmien, § 18f,ods. 1, písm. e  cit.:. ( 1) Hlavný kontrolór e) predkladá obecnému 
zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,  a to do 60 dní po 
uplynutí kalendárneho roku. 
          Výsledky všetkých kontrol vykonaných v roku 2010 boli v priebehu vykonávania 
kontroly, resp. po jej ukončení  prerokované so zodpovednými pracovníkmi kontrolovaných 
organizácií, alebo útvarov mestského úradu, ktorí sa vyjadrovali k jednotlivým kontrolným 
zisteniam a prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.  
          Každá  správa  bola predložená na prerokovanie Mestskej rade v Nitre a Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre. Mestské zastupiteľstvo uzneseniami  zobralo správy na vedomie 
a v prípade prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou  uložilo 
hlavnému kontrolórovi vykonať ich kontrolu.   
 

A. Kontrolná činnosť 
 

           Kontrolná činnosť bola vykonávaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole, v súlade so zameraním činnosti  útvaru hlavného kontrolóra a plánov kontrolnej 
činnosti na I. a II. polrok 2010, ktoré  boli schválené mestským zastupiteľstvom a podľa 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhl. MŠ SR č. 
330/2009 Z.z. o zariadeniach školského stravovania a Smernice Mesta Nitry č. 1/2010 
o kontrole kvality podávaných jedál v školských jedálňach (kontrolná činnosť na útvare 
hlavného kontrolóra od 1.4.2010.  
 
Kontroly  – obdobie I. polrok II. polrok Rok 2010 
Kontroly vykonané podľa plánu 
kontrolnej činnosti 

11 11 22 

Kontroly mimoriadne 1 0 1 
Kontroly v zariadeniach školského 
stravovania  

11 19 30 

Kontroly spolu 23 30 53 
 

V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad všetkých kontrol vykonaných v roku 2010:  
 
P.č.  Názov kontroly Počet 

opatrení 
prijatých 
na 
odstránenie 
nedostatkov  

Dátum 
prerokovania 
v mestskom 
zastupiteľstve 
a číslo uznesenia 

1 2 3 4 
1/2010 
riadna 

Kontrola úplnosti a pravdivosti 
predložených žiadostí na pridelenie 
obecných nájomných bytov postavených 
s podporou štátu  

2 18.3.2010 
36/2010-MZ 
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2/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola zameraná na 
vedenie pokladničnej agendy 

1 18.3.2010 
38/2010-MZ 

3/2010 
riadna 
 

Následná finančná kontrola – správnosť 
a preukaznosť uskutočnenia 
inventarizácie stavu majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2009 

nedostatky 
odstránené 
v priebehu 
kontroly 

17.6.2010 
140/2010-MZ 

4/2010 
mimoriadna 

Následná finančná kontrola – 
odmeňovanie v základných školách  
Počet kontrolovaných subjektov: 14 

1 6.5.2010 
91/2010-MZ 

5/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola – evidencia 
a úhrady záväzkov po lehote splatnosti 
na MsÚ Nitra 

1 6.5.2010 
92/2010-MZ 

6/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola  - Základná 
škola na Benkovej ul. 

3 17.6.2010 
141/2010-MZ 

7/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola  
v zariadeniach školského stravovania 
- kontrola kvality podávaných jedál 
Počet kontrolovaných subjektov:  11 

4 9.9.2010 
217/2010-MZ 

 

8/2010 
riadna 

Kontrola dôvodov nezačatia 
investičných akcií s projektovou 
dokumentáciou vyhotovenou do 
31.12.2008 zaradených do rozpočtu 
mesta Nitry mestským zastupiteľstvom 
dňa 11.12.2008 

bez 
nedostatkov 

17.6.2010 
142/2010-MZ 

9/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola – bežné 
výdavky a finančné operácie na 
Mestskej polícii v Nitre 

7 9.9.2010 
213/2010-MZ 

10/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola – Materská 
škola Čajkovského, Nábrežie mládeže, 
Štiavnická a Novomeského 

2 9.9.2010 
215/2010-MZ 

11/2009 
riadna 

Následná finančná kontrola  - koncepcia 
projektu 100 rokov futbalu v Nitre  

2 9.9.2010 
216/2010-MZ 

12/2010 
riadna 

Kontrola postupu oddelenia výstavby 
a rozvoja MsÚ v Nitre pri stavbe 
a používaní lokálnej ČOV na ul. Pod 
Hájom na Kyneku 

5 28.10.2010 
267/2010-MZ 

13/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola – položka 
rozpočtu mesta - cestovné 

4 28.10.2010 
269/2010-MZ 

14/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola 
v zariadeniach školského stravovania - 
kontrola kvality podávaných jedál  
Počet kontrolovaných subjektov: 19 

bez 
nedostatkov 

         27.1.2011 
       4/2011-MZ 

15/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola – prevody 
nehnuteľného majetku mesta 

bez 
nedostatkov 

28.10.2010 
270/2010-MZ 

16/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola  - kontrola 
výdavkov na jednorazové dávky 
sociálnej pomoci 

bez 
nedostatkov 

9.9.2010 
214/2010-MZ 
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17/2010 
riadna 

Kontrola dodržiavania VZN č. 18/2001 
o poskytovaní informácii – slobodný 
prístup k informáciám 

2 28.10.2010 
271/2010-MZ 

18/2010 
riadna  
 

Následná finančná kontrola  - príjmy 
mesta so zameraním na miestne dane za 
ubytovanie a užívanie verejného 
priestranstva 

bez 
nedostatkov 

28.10.2010 
268/2010-MZ 

19/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola  - výdavková 
položka rozpočtu Rutinná a štandardná 
údržba – kapitola vnútorná  správa 

2 16.12.2010 
348/2010-MZ 

20/2010 
riadna  

Následná finančná kontrola – 
dodržiavanie VZN č. 1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
so zameraním na rozvoj a ochranu 
duchovných hodnôt a tvorbu a ochranu, 
alebo šírenie kultúrnych hodnôt  

4 16.12.2010 
346/2010-MZ 

21/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola – výdavková 
položka rozpočtu mesta 637003 
propagácia, reklama a inzercia  

bez 
nedostatkov 

16.12.2010 
347/2010-MZ 

22/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola  - plnenie 
zmluvy o rekultivácii skládky Katruša 

bez 
nedostatkov 

          27.1.2011 
         3/2011-MZ 

23/2010 
riadna 

Následná finančná kontrola – kontrola 
tvorby a použitia sociálneho fondu  

bez 
nedostatkov 

 27.1.2011 
5/2011-MZ 

24/2010 
riadna 

Následná finančná kontroly – Základná 
škola Nábrežie mládeže 

bez 
nedostatkov 

27.1.2011 
2/2011-MZ 

 
Vysvetlivky: 
v stĺpci 1 je uvedené, že kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej 
činnosti „riadna“, alebo nad rámec plánu ako neplánovaná   „mimoriadna“ 
v stĺpci 2 je uvedený názov kontroly 
v stĺpci 3 je uvedený počet opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, 
resp. že kontrolou neboli zistené nedostatky 
v stĺpci 4 je uvedený dátum prerokovania a číslo uznesenia mestského zastupiteľstva, resp. 
kedy bude správa prerokovaná.. 
 
     Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra  sledovali  plnenie prijatých opatrení a po ich 
kontrole v stanovených termínoch informovali mestskú radu, resp. mestské zastupiteľstvo 
formou kontroly plnenia uznesení. 
 
    B. Iná činnosť  
  
        Hlavný kontrolór a  útvar hlavného kontrolóra okrem kontrolnej činnosti, ktorá je 
uvedená v  predchádzajúcej časti správy, zabezpečovali ďalšie činnosti súvisiace s kontrolami 
a vybavovaním sťažností a petícií. Činnosti upravuje zákon č. 369/1990 Z. o obecnom 
zriadení, zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon  č. 9/2010 
Z.z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. v znení zákona 242/1998 Z.z. o petičnom práve 
v znení zmien a ďalších právnych predpisov a interných pokynov.  
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        O výsledkoch  týchto činností boli priebežne informované orgány mesta. 
        Na rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva boli predložené: 
- správy o vybavovaní sťažností a petícií  za rok 2009 a I. polrok 2010, 
- ročná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009, 
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2009, 
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2011, 
- stanovisko hlavného kontrolóra k  úveru ma financovanie investičných akcií mesta. 
      
     Správa o kontrolnej činnosti bola prerokovaná na 3. riadnom zasadnutí Mestskej rady 
v Nitre dňa 1.2.2011. Mestská rada v Nitre uznesením č. 111/2011-MR správu prerokovala 
a odporučila  Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať správu na vedomie.  


