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                        Mestské zastupiteľstvo v Nitre -útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 
 
                                                                 S p r á v a 
                       o výsledku následnej finančnej kontroly č. 15/2009 - NFK 
 
       V zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien 
a doplnkov a poverenia č. 15/2009-NFK zo dňa 13.07.2009 vykonala Ing. Beáta Beniková, 
referentka kontroly, kontrolu čerpania dotácií poskytnutých oddelením kultúry a športu MsÚ 
so zameraním na kultúru. 
 
Kontrola bola vykonaná  od 17.08.2009 do 30.09.2009 
  
Kontrolované obdobie :  rok 2008 
 
Predmet kontroly 
Dodržiavanie VZN č.1/2001 ( v znení dodatku č.1,2 ) o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Nitry zo zameraním na oblasť kultúry.  
 
 Dotácie  
      V zmysle uznesenia č. 223/2008-MZ zo 17.zasadnutia (riadneho) Mestského 
zastupiteľstva v Nitre dňa 26.06.2008, boli pridelené dotácie pre cieľovú oblasť rozvoj 
a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie 
kultúrneho dedičstva. 
    
Mesto Nitra prideľuje  dotácie podľa § 5 VZN č.1/2001.  
 

1. Globálny objem finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku na 
poskytovanie dotácií pre jednotlivé cieľové oblasti schvaľuje mestské zastupiteľstvo 
pri schvaľovaní rozpočtu 

2. Dotácie prideľuje len na základe predložených projektov: 
a.) mestské zastupiteľstvo 

aa) pri schvaľovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok ako položka rozpočtu 
ab) v priebehu rozpočtového roka vo výške nad 60 000,-Sk 

b.) primátor mesta – v priebehu rozpočtového roka vo výške do 60 000,- Sk   
vrátane 

 
Dotácií v roku  2008 bolo celkovo pridelených:   1 500 000,-Sk 
 
Z toho vo výške  t.j. nad 60 tis. schválené MZ         1 016 000,-Sk 
Vo výške do 60 tis. schválené primátorom                 402 507,-Sk 
Vrátené dotácie nad 60 tis.                                            20 000,-Sk 
Vrátené dotácie do 60 tis.                                              61 493,-Sk 
Spolu :                                                                       1 500 000,-Sk 
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Kontrolou bolo zistené: 
 
rozpočet pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt 
 
ZSF Klub filatelistov 52-51 Nitra – na základe zmluvy č.j.1179/2008/OKaŠ, bola 
poskytnutá dotácia vo výške 20.000,- Sk na účel „ Medzinárodná religiózna filatelistická 
výstava NITRAFILA  2008 “. 
Dotácia  bola použitá na úhradu medailí pre vystavovateľov, bola vyčerpaná v plnej výške 
v súlade s ekonomickou špecifikáciou uvedenou v projekte. Priložená bola kópia objednávky, 
zálohová faktúra, príkaz na úhradu, výpis z účtu a doklad o prijatej zálohe. 
 
Archeologický ústav SAV v Nitre -  na základe zmluvy o poskytnutí dotácie 
č.j.1135/2008/OKaŠ, bola poskytnutá dotácia vo výške 260 000, -Sk na projekt „  
Archeologický výskum Nitra – Zoborský kláštor“. Dotácia bola použitá podľa 
predloženého rozpočtu na cestovné, dopravu, materiálové náklady, mzdy robotníkom, 
technikom a archeológom. Bola vyčerpaná v plnej výške čo je v súlade s ekonomickou 
špecifikáciou.    
 
Klub spoločnosti Ladislava Novomestského v Nitre – na základe zmluvy č. j. 
1190/2008/OKaŠ, bola poskytnutá dotácia vo výške 10 000,-Sk na projekt  „5. ročník 
literárnej súťaže mladých autorov Novomestského Nitra“. Finančné prostriedky boli 
použité na knižné ceny pre výhercov a na grafický návrh zborníka. Na vyúčtovanie bola 
predložená faktúra FV0801093 v sume 5 000,-Sk  a pokladničný doklad v sume 5 019,-Sk, 
podľa predloženého rozpočtu. 
 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – na základe zmluvy č. j. 1195/2008/OKaŠ, bola 
poskytnutá dotácia vo výške 15 000,-Sk   na projekt,, Medzinárodný seminár: Kostol sv. 
Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom“ . Poskytnuté finančné prostriedky boli použité podľa 
predloženého rozpočtu  na ubytovanie v sume 4690,-Sk, stravovanie – 1 816,50,-Sk a 
vyhotovenie pozvánky na seminár – 2 000,-Sk. Bolo použitých 8 506,50,-Sk z požadovanej 
dotácií.  Nevyčerpaná dotácia v celkovej sume 6 493,50,-Sk bola poukázaná na účet 
mesta. 
 
Rodičovské združenie pri ZUŠ Jozefa Rosinského – na základe zmluvy č. j. 
1191/2008/OKaŠ, bola poskytnutá dotácia vo výške 5 000,-Sk na projekt ,, Účasť žiaka ZUŠ 
e Jozefa Rosinského na Medzinárodnej akordeónovej súťaži ,, Citta di Castelfidardo“ 
per solisti complessi di fisarmonica, Taliansko“. Dotácia bola použitá podľa predloženého 
rozpočtu na  štartovné a nocľah  bez stravy.  Náklady  spolu predstavovali  sumu 5 098,76 Sk.  
 
Krajské osvetové stredisko, Nitra, Chrenová – na základe zmluvy č. j. 1186/2008/OKaŠ , 
bola poskytnutá dotácia vo výške 10 000,-Sk na projekt,, Slovenské ľudové piesne od 
Nitry“ . Finančné prostriedky boli použité podľa predloženého rozpočtu projektu na dohody 
o vykonaní práce, kde náplňou pedagógov boli úprava ľud. a poetického textu, odborná 
textová časť zbierky z hudobného hľadiska a notografia v sume  11 000,-Sk. 
 
 
Krajská knižnica Karola Kme ťku v Nitre  - na základe zmluvy č. j. 1188/2008/OKaŠ, bola 
poskytnutá dotácia vo výške 10 000,-Sk na projekt ,, Čítajte s nami – 8. ročník “. 
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Finančné prostriedky boli použité podľa predloženého projektu na vecné odmeny v sume 
10 000,-Sk. 
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – predmetom zmluvy č. j. 1044/2008/OKaŠ bolo 
poskytnutie dotácie vo výške 30 000,-Sk na projekt „ Zábava pod Zoborom “.Finančná 
dotácia bola použitá na cestovné náklady podľa predloženého rozpočtu projektu. Cestovné 
náklady predstavovali sumu 120 000,-Sk. 
                                                                  
Rodičovské združenie pri CVČ Domino -  na základe zmluvy č. j. 1134/2008/OKaŠ, bola 
poskytnutá dotácia vo výške 50 000,-Sk na projekt „ 5. výročie FS Furmani“. Vyúčtovanie 
projektu bolo v súlade s predloženým rozpočtom projektu a dotácia bola použitá na prenájom 
priestorov DAB Nitra 30 000,-Sk, ušitie a vyšitie chlapčenských nohavíc 12 000,-Sk a výroba 
propagačných materiálov 8 000,-Sk. 
 
Rímsko-katolícka cirkev farnosť Dolné Krškany – na základe zmluvy o poskytnutí dotácie 
č. j. 1049/2008/OKaŠ , bola poskytnutá dotácia vo výške 50 000,-Sk  na projekt „ Obnova 
kostola narodenia Panny Márie v Nitre – Horných Krškanoch: Archeologický výskum“. 
K vyúčtovaniu dotácie bola predložená faktúra na archeologický výskum, v hodnote 50 000,-
Sk. 
 
Občianske združenie Rodičia svojím deťom  - predmetom zmluvy č. j. 1133/2008/OKaŠ, 
bola poskytnutá dotácia vo výške 20 000,-Sk na projekt „ Detský amfiteáter snov a prianí “. 
Vyúčtovanie dotácie bolo v súlade s predloženým projektom, financie boli použité na nákup 
reproboxov a brnkátok v hodnote 20 000,-Sk.  
 
Literárny klub Janka Jesenského – predmetom zmluvy č. j. 1046/2008/OKaŠ  bolo 
poskytnutie dotácie vo výške 40 000,-Sk na účel „ Autorské literárne večery a stretnutia so 
spisovateľmi a poprednými kultúrnymi, vedeckými a politickými  pracovníkmi“. 
Vyúčtovanie dotácie bolo použité na poštovné, kytice, odborné sprievodné slovo 
a reprezentačné výdavky.  
Kontrolou boli zistené tieto nedostatky: 
-  v reprezentačných výdavkoch boli zaúčtované položky: 
    Nitrianske noviny – 15,00Sk   
    Báječná žena  - 11,80Sk 
    Eurotelevízia  - 23,00Sk 
Finančné prostriedky na tento účel neboli uvedené v projekte, čím bol porušený čl. 4 
Povinnosti príjemcu bod 1 vyššie uvedenej zmluvy a súčasne § 12 ods.2 VZN č.1/2001. 
 
Nitrianska galéria Nitra  – predmetom zmluvy č. j. 1178/2008/OKaŠ je poskytnutie dotácie 
vo výške 5 000,-Sk na účel „ 4-3-2-1,,,“. Vyúčtovanie dotácie bolo v súlade s predloženým 
projektom. 
 
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – 
LEUSTACH – predmetom zmluvy č. j. 1138/2008/OKaŠ bolo poskytnutie dotácie vo výške 
30 000,-Sk  na projekt „ Živé srdce Nitrianskeho regiónu“. Dotácia bola vyúčtovaná podľa 
predloženého rozpočtu na dopravu a zhotovenie smerovníkov a dopravného značenia. 
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Nitrianska galéria – na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. j. 1131/2008/OKaŠ boli 
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 25 000,-Sk na projekt „ Sochár Július                                                                           
Bártfay(1888-1979)“. Vyúčtovanie obsahuje fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich 
použitie poskytnutej dotácie, čo je v súlade s rozpočtom. 
 
                                                                     
Divadlo Andreja Bagara v Nitre – na základe zmluvy č. j. 1045/2008/OKaŠ  bolo 
poskytnutie dotácie vo výške 126 000,-Sk na projekt „ Všetko za národ“. Dotácia bola 
vyúčtovaná podľa projektu. Boli predložené objednávky, faktúry, zmluvy a bankové výpisy. 
 
                                                                 
Občianské združenie Tradícia – združenie priateľov kultúrnych tradícií Drážoviec – 
predmetom zmluvy č. j. 1173/2008/OKaŠ bola poskytnutá dotácia vo výške 15 000,-Sk na 
projekt „ 40. rokov folklórnej skupiny v Dražovciach“. Dotácia bola použitá na nákup 
materiálu na mužské kabanice a ženské kabaničky podľa projektu v celkovej sume 
15 034,50Sk. 
Kontrolou boli zistené tieto nedostatky: 
pri pokladničných dokladoch bolo zistené, že niektoré doklady boli nečitateľné ( vyblednutý 
doklad ) napr. výdavkový doklad č.20 z 12.05.2008 - v sume 954,-Sk, výdavkový doklad  č. 
13 z 14.03.2008 - v sume 437,-Sk, čo je porušením §8 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve – účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, 
preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, 
ako aj § 32 – preukázateľnosť účtovného záznamu. 
 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra – predmetom zmluvy č.j.1047/2008/OKaŠ bolo 
poskytnutie dotácie vo výške 70 000,-Sk na projekt „ Pamiatkový výskum objektu - Nitra,  
Biskupský palác -oprava južnej a východnej fasády, NKP Nitra - hrad“. Bola predložená 
faktúra za spracovanie architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu južnej 
a východnej fasády biskupského paláca na hrade Nitra a výskum murív odkrytých 
archeologickým výskumom v dolnom kostole v sume 85 000,-Sk. Dotácia bola vyúčtovaná 
podľa projektu. 
 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra - predmetom zmluvy č. j.1048/2008/OKaŠ bolo 
poskytnutie dotácie vo výške 30 000,-Sk na projekt „ Pamiatkový výskum objektu – Nitra, 
Hradné nám. 2 a 4“. Bola predložená faktúra za pamiatkový výskum objektu hradné 
námestie č.2 a 4 v sume 60 800,-Sk. Poskytnutá dotácia bola v súlade s jej účelom. 
 
Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej – predmetom zmluvy č. j. 
1174/2008/OKaŠ je poskytnutie dotácie vo výške 5 000,-Sk na projekt „ Žltá ľalia“. 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo v sume 5100,50,-Sk. Dotácia bola v súlade s jej 
účelom. 
 
Staré divadlo v Nitre – predmetom zmluvy č. j. 1175/2008/OKaŠ je poskytnutie dotácie vo 
výške 10 000,-Sk na projekt „ Literárna kaviare ň PARNAS“. Vyúčtovanie finančného 
príspevku bolo na hudobné a autorské vystúpenia v rámci literárnej kaviarne pre umelcov 
v sume 7 000,-Sk,na základe umeleckých zmlúv a faktúra na plagáty v sume 3 000,-Sk. 
Dotácia bola vyúčtovaná v súlade s projektom.  
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Nitrianska krá ľovská vínna cesta – na základe zmluvy č. j. 1196/2008/OKaŠ bolo 
poskytnutie dotácie vo výške 10 000,-Sk na projekt „ Podzoborské vinobranie 2008“ 
Vyúčtovanie dotácie bolo použité na honoráre pre účinkujúcich, čo je v súlade s predloženým 
rozpočtom projektu v celkovej sume 10 000,-Sk. 
                                                                 
Hradisko  Zobor – na základe zmluvy č. j. 1189/2008/OKaŠ bolo poskytnutie dotácie vo 
výške 30 000,-Sk na projekt „ Náučný (historický) chodník Hradisko Zobor“.  
K vyúčtovaniu dotácie boli predložené doklady  o kúpe materiálu ,faktúra na grafické práce 
v celkovej sume 30 039,00Sk. Predložené doklady sú v súlade s rozpočtom projektu. 
                                                                         
Združenie Teatro Tatro – na základe zmluvy č. j.1050/2008/OKaŠ bola poskytnutá dotácia 
vo výške 10 000,-Sk na projekt „ Šiator pod hradom“.  Vyúčtovanie dotácie bolo v súlade 
s ekonomickou špecifikáciou uvedenou v projekte, úhrada nákladov spojených so                                                                    
zabezpečením prenájmu mobilných sociálnych zariadení 3 966,50Sk a čiastková úhrada 
honorárov účinkujúcim 9 800,00,-Sk. 
 
Dom Matice slovenskej – na základe zmluvy č. j. 1183/2008/OKaŠ bola poskytnutá dotácia 
vo výške 25 000,-Sk na projekt „ Vydanie knihy Verše môjmu mestu od autorky PaedrDr . 
Márie Dankovej“. Vyúčtovanie bolo v súlade s predloženým projektom na tlač zbierky 
veršov v sume 25 287,50,-Sk. 
 
Súkromné konzervatórium – predmetom zmluvy č. j. 1139/2008/OKaŠ bolo poskytnutie 
dotácie vo výške 20 000,-Sk na projekt  „ Priestor pre tanec 2008“.Vyúčtovanie bolo 
v súlade s predloženým projektom na prenájom priestorov v sume 35 000,-Sk. 
 
Jaroslav Oprala – Garmond – predmetom zmluvy č. j. 1136/2008/OKaŠ bolo poskytnutie 
dotácie vo výške 20 000,-Sk na projekt „ Almanach Nitra 2008“.  Vyúčtovanie bolo v súlade 
s predloženým projektom v  sume 22 449,19,-Sk.  
 
Cirkevný zbor ECAV  – predmetom zmluvy č. j. 1181/2008/OKaŠ bolo poskytnutie dotácie 
vo výške 20 000,-Sk na projekt „ ARS ORGANI NITRA 2008 “.  
Vyúčtovanie bolo v súlade s predloženým projektom. 
 
Jednota dôchodcov na Slovensku – Mestská organizácia 1 Nitra – na základe zmluvy č. j. 
1187/2008/OKaŠ bolo poskytnutie dotácie vo výške 4 000,-Sk na projekt „ Seniorska 
Vansovej lomnička“ . Vyúčtovanie bolo v súlade s predloženým projektom, na nákup cien 
v sume 4 210,00Sk. 
 
Slovenský zväz záhradkárov ZO 11-81 Nitra – predmetom zmluvy č. j. 1176/2008/OKaŠ  
je poskytnutie dotácie vo výške 30 000,-Sk na projekt „ Rekonštrukcia gazdovského 
dvora“. Vyúčtovanie bolo v súlade s predloženým projektom. 
 
Kulturologická spoločnosť – predmetom zmluvy č. j. 1128/2008/OKaŠ bola poskytnutá 
dotácia vo výške 30 000,-Sk na projekt „ Cena Pavla Straussa za trvalý prínos v oblasti 
kultúry a umenia“. Vyúčtovanie bolo v súlade s predloženým projektom, dotácia bola 
použitá na honoráre umelcom vystupujúcim na slávnostnom programe. 
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EFFETA – stredisko Sv.Františka Saleckého – predmetom zmluvy č. j. 1185/2008/OKaŠ 
bola poskytnutá dotácia vo výške 20 000,-Sk na projekt „ Rozvoj a ochrana kultúrneho 
dedičstva sluchovo postihnutých detí prostredníctvom dramatickej a výtvarnej                                                                    
tvorivosti“. Vyúčtovanie bolo v súlade s predloženým projektom, na prenájom a následná 
inštalácia techniky.  
                                                                           
Garmond –Jaroslav Oprala – predmetom zmluvy č. j. 1127/2008/OKaŠ bola poskytnutá 
dotácia v sume 45 000,-Sk na projekt „ Nitra – druhé Coventry?“  Vyúčtovanie bolo 
v súlade s predloženým projektom. 
                                                                         
Slovenská rada rodičovských združení – predmetom zmluvy č. j. 1197/2008/OKaŠ je 
poskytnutie dotácie vo výške 20 000,-Sk na projekt „ III .Európsky festival umeleckého 
školstva“. Vyúčtovanie bolo v súlade s predloženým projektom, dotácia bola použitá na 
nákup materiálu pre tvorivé dielne pre účastníkov festivalu. 
 
Divadelné spoločenstvo „ LE MON “  – predmetom zmluvy č. j. 1129/2008/OKaŠ bola 
poskytnutá dotácia vo výške 60 000,-Sk na projekt „ Princ Bajaja, rozprávka v meste“. 
Dotácia bola vyúčtovaná za materiál na výrobu scény, dekorácie, doplnkov, rekvizít a výrobu 
bábok, výrobu kostýmov a tlač propagačného materiálu. Vyúčtovanie je v súlade s predložený 
projektom. 
 
Ponitrianske múzeum -  predmetom zmluvy č. j. 1193/2008/OKaŠ bola poskytnutá dotácia 
vo výške 30 000,-Sk na projekt „ Konferencia Poklady z pod slovenských diaľnic“.  
Vyúčtovanie bolo v súlade s predloženým projektom, dotácia bola použitá na honoráre a  
materiál potrebný na výstavu. 
 
Staré divadlo v Nitre – predmetom zmluvy č j. 1137/2008/OKaŠ bola poskytnutá dotácia 
v sume 40 000,-Sk na projekt „ H. CH. Andersen“. Predložené vyúčtovanie dotácie je 
v súlade s projektom.  
 
Základná škola Fatranská – na základe zmluvy č. j.1171/2008/OKaŠ bola poskytnutá 
dotácia vo výške 20 000,-Sk na projekt „ Hudobný nástroj pre detský folklórny súbor“. 
Finančne prostriedky boli použité na nákup hudobného nástroja tak, ako je uvedené 
v predloženom projekte. 
 
Renáta Lenčešová – na základe zmluvy č. j.1130/2008/OKaŠ bola poskytnutá dotácia vo 
výške 40 000,-Sk na projekt „ CRAZY  COUTURE“.  Vyúčtovanie je v súlade s 
predloženým projektom na módnu vlasovú a vizážistickú šou. 
 
Ponitrianske múzeum v Nitre – na základe zmluvy č. j. 1194/2008/OKaŠ bola poskytnutá 
dotácia vo výške 5 000,-Sk na projekt „ Kultúrne aktivity Spolo čnosti priateľov 
staroslávnej Nitry“. Vyúčtovanie je v súlade s predloženým projektom. Prostriedky boli 
čerpané na dopravu a kopírovanie materiálu. 
 
Miestny odbor Matice slovenskej Nitra-Janíkovce – na základe zmluvy č. j. 
1182/2008/OKaŠ bola poskytnutá dotácia vo výške 20 000,-Sk na projekt „ Janíkovce na 
starých fotografiách“. Vyúčtovanie bolo predložené v súlade s projektom dotácie. 
 
 



                                                                   -  7  - 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – na základe zmluvy č. j. 1172/2008/OKaŠ bola 
poskytnutá dotácia vo výške 35 000,-Sk na projekt „ Odkrývanie veľkosti kultúrneho 
dedičstva sv. Cyrila a Metoda“. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo v súlade s rozpočtom, 
dotácia bola vyúčtovaná v sume  34 999,-Sk na tlač zborníka.                                                                   
                                                                
Rímsko-katolícka cirkev farnosť Dolné Krškany  - na základe zmluvy č. j. 
1051/2008/OKaŠ bola poskytnutá dotácia vo výške 20 000,-Sk na projekt „ Obnova kostola 
Narodenia  Panny Márie v Nitre – Horných  Krškanoch: Reštaurovanie gotických  
fresiek  –  I. etapa“. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo v súlade s predloženým 
rozpočtom. 
                                                                  
Správa zariadení sociálnych služieb – na základe zmluvy č. j.1180/2008/OKaŠ bola 
poskytnutá dotácia vo výške 10 000,-Sk na projekt „ Kultúrno – spoločenské podujatia – 
Stretnutia osamelých občanov“ . Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo v súlade s 
predloženým rozpočtom. 
 
Peter Lenčeš – na základe zmluvy č. j. 1184/2008OKaš bola poskytnutá dotácia vo výške 
25 000,-Sk na projekt „ turistický vlá čik  NITRIANSKY   EXPRES “.  Poskytnutá dotácia 
bola použitá podľa predloženého projektu na náklady PHM . 
 
 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná dňa  30.09.2009. 
Zároveň bolo dohodnuté prerokovanie správy dňa: 05.10.2009 
 
   Vedúcou oddelenia kultúry a športu boli prijaté tieto opatrenia na nápravu zistených 
nedostatkov. 
    Na základe výsledkov kontroly boli zistené nedostatky riešené formou osobného pohovoru 
s referentkou pre kultúru p. Vierou Záujecovou. Bola upozornená na povinnosť dôslednejšej 
kontroly predložených dokladov. 
1. Pri predkladaní vyúčtovania dotácií zabezpečiť čitateľnosť všetkých predložených 
účtovných dokladov. 
Termín: úloha trvalá                                                                   Zodp.: Viera Záujecová 
                                                                                                                referent kultúry  
 
 
 
 
     Mestská rada v Nitre dňa 20.10.2009 prerokovala Správu o výsledku následnej finančnej 
kontroly čerpania dotácií poskytnutých odd. kultúry a športu MsÚ so zameraním na 
kultúru, odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať správu na vedomie a uložila 
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení k 30.04.2010.   


