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Mesto Nitra  – hlavný kontrolór 

 
S p r á v a 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 
 

 
          Správu o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór mesta mestskému 
zastupiteľstvu v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien, § 18f, ods. 1, 
písm. e).  Správa sa predkladá najmenej raz ročne a to do  60 dní po uplynutí kalendárneho 
roku.                   
          Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v roku 2013 vykonávaná v rozsahu 
stanovenom § 18 d) cit. zákona a spočívala v kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj 
s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrole príjmov, výdavkov 
a finančných operácii mesta, kontrole vybavovania sťažností a petícií, kontrole dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrole plnenia uznesení 
mestského zastupiteľstva, kontrole dodržiavania interných predpisov mesta a kontrole plnenia 
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 
         Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bolo postupované v súlade so zák. č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audíte v znení neskorších predpisov, zák.č. 10/1996 Z.z. 
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,  zák. č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. Kontroly zamerané na dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov v oblasti školského stravovania a dodržiavania kvality podávaných jedál 
v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry boli 
vykonávané v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, vyhláškou č. 330/2009 Z.z. o zariadeniach školského stravovania, internou 
smernicou Mesta Nitry č. 1/2010 o kontrole kvality podávaných jedál v školských jedálňach 
a ďalšími predpismi upravujúcimi túto oblasť.  
         Vykonanie kontrol bolo polročne schvaľované mestským zastupiteľstvom v pláne 
kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra. Okrem plánovaných kontrol boli na základe 
požiadaviek orgánov mesta vykonané aj mimoriadne kontroly. 
         O výsledku kontrol boli v prípade zistenia nedostatkov  spracované správy a protokoly. 
Pri kontrolách, kde neboli zistené nedostatky boli spracované záznamy. Na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou boli v každom prípade prijaté opatrenia.  
        Správy o výsledku kontrol boli predkladané na prerokovanie mestskej rade a mestskému 
zastupiteľstvu. Mestské zastupiteľstvo uzneseniami  zobralo správy na vedomie a v prípade 
prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou  uložilo hlavnému 
kontrolórovi vykonať ich kontrolu.  
        Polročne boli na prerokovanie v orgánoch mesta predkladané aj správy o vybavovaní 
sťažností a petícií a správy z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských 
jedálňach.          
         Prehľad kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra v r. 2013:  
           
Kontroly  – obdobie I. polrok II. polrok Rok 2013 
Kontroly vykonané podľa plánu 
kontrolnej činnosti 

10 9 19 

Kontroly mimoriadne 0 1 1 
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Kontroly v zariadeniach školského 
stravovania vykonané podľa plánu 
kontrolnej činnosti – počet 
kontrolovaných subjektov 

15 
 
 
 

14 
 
 

29 
 
 

Kontroly spolu 25 24 49 
 
 
      V nasledovnej tabuľke je uvedený menovitý prehľad všetkých kontrol s uvedením čísla 
kontroly, predmetu kontroly, kontrolovaného subjektu a výsledku kontroly: 
 

 
Číslo 
kontroly 

Predmet kontroly, kontrolovaný subjekt Výsledok kontroly  

1/2013 Následná finančná kontrola  
Základná škola, ul.  Na Hôrke, Nitra 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
boli prijaté 2  
opatrenia. 

2/2013 Kontrola kvality podávaných jedál v školských 
jedálňach vykonané v 10 MŠ a 5 ZŠ: 
MŠ Benkova, Dolnočermánska, Golianova, 
Novomeského,Belopotockého,Okružná,Hospodárska, 
Nábrežie Mládeže, Centrum zdravia, Staromlynská 
ZŠ Krčméryho, Beethovenova, Topoľová, Škultétyho 
ZŠ s MŠ Novozámocká 

Nedostatky zistené 
a opatrenia prijaté v 2 
MŠ a 2 ZŠ. 
 

3/2013 
 

Následná finančná kontrola 
- opodstatnenosť vynaložených nákladov 

súvisiacich s inv. akciou „Rekonštrukcia detskej 
nemocnice“ 

Mestský úrad Nitra 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
boli prijaté 3 
opatrenia. 

4/2013 Následná finančná kontrola  príjmovej položky rozpočtu 
mesta 223 - poplatky a platby z nepriemyselného 
a náhodného predaja a služieb 
Mestský úrad Nitra 
 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
boli prijaté 2  
opatrenia. 

5/2013 Kontrola uplatňovania sankčných mechanizmov mesta 
vyplývajúcich z uzavretých zmlúv 
Mestský úrad Nitra 
 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
bolo prijaté 1  
opatrenie. 

6/2013 Následná finančná kontrola  Cirkevné centrum voľného 
času Nitra, Klokočina 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
bolo prijatých 10 
opatrení. 
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7/2013 Kontrola zmluvne dohodnutých úkonov 

vykonávaných subdodávateľmi údržby zelene 
v Mestských službách Nitra 
 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
boli prijaté 3  
opatrenia. 

8/2013 Následná finančná kontrola 
 – dodržiavania VZN č. 1/2001 o poskytnutí dotácií 
z rozpočtu mesta so zameraním na box a karate 
Mestský úrad Nitra 
 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
boli prijaté 2  
opatrenia. 

9/2013 Kontrola opodstatnenosti zmien a doplnkov 
územného plánu mesta Nitry 
Mestský úrad Nitra 

Kontrolou neboli 
zistené nedostatky. 

10/2013 Následná finančná kontrola – krátkodobé záväzky 
mesta Nitry 
Mestský úrad Nitra 

Kontrolou neboli 
zistené nedostatky. 

11/2013 Kontrola jestvujúcich reklamných zariadení na území 
mesta Nitry a ich porovnanie s počtom vydaných 
rozhodnutí o povolení reklamných zariadení mestom 
Nitra ako správnym orgánom 
 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
boli prijaté 4  
opatrenia. 

12/2013 Následná finančná kontrola – Základná škola na  
Beethovenovej ul., Nitra 
 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
bolo prijatých 6 
opatrení. 

13/2013 Následná finančná kontrola  - Základná škola ul. 
Sčasného, Nitra, Dražovce 
 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
boli prijaté 3  
opatrenia. 

14/2013 Následná finančná kontrola – čerpanie finančných 
prostriedkov na predškolákov v MŠ za rok 2012 
 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
boli prijaté 3  
opatrenia. 

15/2013 Kontrola kvality podávaných jedál vykonané   
v 10 MŠ a 4 ZŠ:  
MŠ Mostná,Ľ.Okánika, Platanova, 
Čajkovského,Párovská, Štiavnická, T.Vansovej, 
Bazovského, Štefánikova, Za humnami 
ZŠ Nábrežie mládeže, Kn.Pribinu, kráľa Svätopluka, 
Na Hôrke 

Nedostatky zistené 
a opatrenia prijaté  
v 3 MŠ a 3 ZŠ.  

16/2013 Následná finančná kontrola – Základná škola kráľa 
Svätopluka, Nitra, Zobor 
 
 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
boli prijaté 4  
opatrenia. 
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17/2013 Následná finančná kontrola – Základná škola 

s Materskou školou, Novozámocká ul.  
Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
bolo prijatých 9 
opatrení. 

18/2013 Kontrola žiadostí súvisiacich s prevodom 
a prenájmom majetku doručených odboru majetku, 
ktoré neboli predložené na rokovania MZ 
Mestský úrad Nitra 

Kontrolou neboli 
zistené nedostatky. 

19/2013 Kontrola postupu pri verejnom obstarávaní na 
dodávku plynu v Zariadení pre seniorov Zobor 

Kontrolou neboli 
zistené nedostatky. 

20/2013 Následná finančná kontrola  investičných akcií 
realizovaných v mestskej časti Chrenová, Janikovce 
a Klokočina 
Mestský  úrad Nitra 

Kontrolou neboli 
zistené nedostatky. 

21/2013 
mimoriadna 

Dôsledná fyzická kontrola nájomníkov bytov z KBV 
Kontrola vykonaná na základe uznesenia MZ č. 
396/2013-MZ zo dňa 14.11.2013 

Kontrolou boli zistené 
nedostatky na 
odstránenie ktorých 
bolo prijaté 1 
opatrenie.  

22/2013 Následná finančná kontrola v Materských školách  
ul. Párovská, Mostná a Bazovského   
 

Kontrolou neboli 
zistené nedostatky. 

 
        
       Zamestnancami útvaru hlavného kontrolóra boli v roku 2013 vykonávané aj kontroly 
plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených jednotlivými kontrolami, tak 
ako im to bolo uložené  uzneseniami mestského zastupiteľstva.  O stave plnenia opatrení boli 
informované orgány mesta. 
   
     Správa bola prerokovaná na riadnom zasadnutí Mestskej rady v Nitre konanom dňa 
28.1.2014  bez pripomienok.   
      Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať správu na vedomie. 
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