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Dôvodová správa

     V zmysle novely zákona č. 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení je úlohou hlavného 
kontrolóra predkladať raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 
najneskôr 15 dní pred prerokovaním  v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým 
(ods. 1b, § 18f zákona č. 369/2004 Z.z.). Obsah plánu kontrolnej činnosti je definovaný vo 
VZN č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry vykonávanej útvarom hlavného 
kontrolóra, a to v ods. 1 § 4, ako:

a) predmet kontroly 
b) termín vykonania kontroly
c) kontrolované obdobie.

      Hlavný kontrolór listom požiadal predsedov poslaneckých klubov pri mestskom 
zastupiteľstve o predloženie návrhov na vykonanie kontrol.  Predložené návrhy boli do plánu 
zapracované.
      
      Plán kontrolnej činnosti bude zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.

      Materiál bol prerokovaný na 10. riadnom zasadnutí Mestskej rady v Nitre, ktoré sa konalo 
dňa 14.6.2011.
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a      
Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2011
o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
schváliť
plán kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2011 podľa predloženého návrhu,
vrátane nasledovných  schválených zmien:
-  vypustiť znenie bodu 10 a nahradiť ho znením:
„ 10. Následná finančná kontrola so zameraním na spôsob obstarania tovarov, služieb a prác 
           a  účelnosť   ich  využitia“;  kontrolovaný   subjekt   SŠaRZ;  kontrolované   obdobie                            
           II. polrok 2010 a rok 2011 ku dňu vykonania kontroly

   11.  Následná finančná   kontrola  nájmov  nebytových   priestorov   a   účelnosť   použitia 
          získaných   prostriedkov   na   rekonštrukcie;   kontrolovaný subjekt   Službyt  Nitra, 
          s.r.o.Nitra;  kontrolované obdobie II. polrok 2010    a  rok 2011 ku   dňu    vykonania 
          kontroly.“       

Doterajší bod „11“ sa označuje ako bod „12“.    



                                                            
                                                                                                          

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2011

P.č. Predmet kontroly – kontrolovaný subjekt Termín vykonania
kontroly

       Kontrolované obdobie                                         

I. Kontrola plnenia uznesení MZ
267/10-MZ, 271/10-MZ, 346/10-MZ, 60/11-MZ

podľa termínov kontroly  
určených MZ

podľa charakteru kontrolovaných
opatrení

II.

1.

2. 

3.

4.

5.

Kontroly

Kontrola úplnosti a pravdivosti predložených žiadostí na 
pridelenie obecných nájomných bytov postavených s podporou
štátu
Službyt s.r.o. Nitra

Následná finančná kontrola – príjmy mesta so zameraním na 
položku 210 príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Mestský úrad Nitra

Následná finančná kontrola – Základná škola na Krčméryho ul.

Následná finančná kontrola – Základná škola na Topoľovej ul.

Kontrola postupov riešenia neoprávneného parkovania vrakov 
a nepojazdných aut na území mesta v zmysle VZN č. 4/2009 
o parkovaní na území mesta Nitry
Mestská polícia Nitra, Mestský úrad Nitra

           

III. štvrťrok

III. štvrťrok

III. štvrťrok

III. štvrťrok

III. štvrťrok

kontrola aktuálneho stavu

rok 2010

rok 2010

rok 2010

                        rok 2010    
a 2011 ku dňu vykonania kontroly
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6.

7.

8. 

9. 

10. 

11. 

Následná finančná kontrola výdavkovej položky  637 služby 
v rámci rozpočtu mesta 
Mestský úrad Nitra

Následná finančná kontrola výdavkovej položky  713 nákup 
strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v rámci 
rozpočtu mesta
Mestský úrad Nitra

Kontrola dodržiavania VZN č. 18/2008 o umiestňovaní 
tlačených reklamných prostriedkov

Následná finančná kontrola dotácií poskytnutých
pre FC Nitra

Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku autodopravy
v Mestských službách Nitra

Kontrola kvality podávaných jedál v zariadeniach školského 
stravovania v zmysle Smernice Mesta Nitry č. 1/2010 o kontrole 
kvality podávaných jedál v školských jedálňach
(11 ZŠS pri MŠ, 4 ZŠS pri ZŠ)

         IV. štvrťrok

            

IV. štvrťrok

IV. štvrťrok

IV. štvrťrok

IV. štvrťrok

III. a IV. štvrťrok

           
rok 2010

rok 2010

rok 2010

                          
rok 2010

rok 2011
ku dňu vykonania kontroly

kontrola aktuálneho stavu








