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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 v mestskej rade dňa 29.11.2011. Mestská rada v Nitre  
odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť plán kontrolnej činnosti ÚHK na I.polrok 2012.       



                                                            
                                                                                                          

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2012

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

       Kontrolované obdobie                 

I. Kontrola plnenia uznesení MZ
č.249/11-MZ, č.294/2011-MZ, č.58/2011-MZ, č.156/2011-MZ

podľa termínov kontroly  
určených MZ

podľa charakteru kontrolovaných
opatrení

II.
1.

2. 

3.

4.

5.

Kontroly
Následná finančná kontrola
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre

Následná finančná kontrola 
Centrum voľného času Domino v Nitre

Následná finančná kontrola
Základná škola A.Šulgana, ul. Fraňa Mojtu v Nitre

Kontrola užívania nájomných bytov mesta Nitra na Tokajskej 
a Rýnskej ulici 
Službyt s.r.o. Nitra

Následná finančná kontrola výdavkovej položky rozpočtu 
mesta – výdavková  položka 636 nájomné za nájom
Mestský úrad Nitra

           
I. štvrťrok

I. štvrťrok

I. štvrťrok

I. štvrťrok

II. štvrťrok

rok 2011

rok 2011

rok 2011

kontrola aktuálneho stavu

rok 2011
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6.

7.

8. 

9.

10.

Následná finančná kontrola rozpočtu mesta – príjmová položka 
220 administratívne a iné poplatky a platby
Mestský úrad Nitra

Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta so 
zameraním na dotácie na podporu mládežníckeho športu
Mestský úrad Nitra

Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školských účelových zariadenia v zriaďovacej 
pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatkov.
Materské školy v počte 5.

Následná finančná kontrola výdavkovej položky 642007 
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
MsÚ Nitra – odbor sociálnych služieb

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

II. štvrťrok

II. štvrťrok

II. štvrťrok

II. štvrťrok

I. polrok 2012

           
                             rok 2011

rok 2011

rok 2011

                          

rok 2011

kontrola aktuálneho stavu






