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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra 
 
 
                                                                    Záznam 
                              o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkovej   
                              položky rozpočtu mesta 637003 propagácia, reklama 
                              a inzercia. 
 
 
 
      Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 a poverenia hlavného 
kontrolóra č. 21/2010-NFK vykonala Ing. Beáta Beniková referent kontroly, následnú 
finančnú kontrolu výdavkovej položky rozpočtu mesta 637003 propagácia, reklama 
a inzercia.    
 
 
Predmet kontroly: následná finančná kontrola výdavkovej položky rozpočtu mesta 637003  
                                propagácia, reklama a inzercia 
 
Kontrolované obdobie: rok 2009 
Kontrolovaný subjekt: útvar primátora MsÚ a oddelenie cestovného ruchu a propagácie  
                                       mesta 
Termín kontroly : 15.10.2010 –  5.11.2010 
 
Predmetom kontroly bolo: 

1/   kontrola vybraných výdavkových položiek rozpočtu 
2/  dodržiavanie zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o účtovníctve   
a príslušných interných smerníc MsÚ v Nitre 
3/  kontrola dodržiavania  Smernice č.8/2007 o postupe obstarávateľa pri realizácii 
Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov 
 

1/  Kontrola vybraných výdavkových položiek. 
 
Rozpočet  sledovanej a kontrolovanej položky a jeho čerpanie vyjadruje nasledovný prehľad  
( v € ) 
 

Kód Názov                                    Schválený        Upravený     Plnenie     % pln. 
637003 Propagácia,reklama a inzercia            19 920              17 920           8 604        48,0 

 Propagácia,reklama a inzercia            13 280              11 280           3 435        30,5 

  Propagácia-útvar primátora                  6 640                6 640           5 168        77,9      

     
 
Kontrolou bolo náhodným výberom odkontrolovaných 16 výdavkových účtovných dokladov 
z toho: 

- inzercia mala skontrolovaných 6 dokladov od 163,98€ po 341,28€  
- propagácia mala skontrolované 2 doklady v sume 797,50€ a 1341,80€ 
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- propagácia útvaru primátora mala skontrolovaných 8 výdavkových účtovných 

dokladov  od 200€ do 1945,06€ 
Nedostatky zistené neboli. 
 
Oddelenie cestovného ruchu a propagácie-NISYS 
 
Na rok 2009 bol schválený rozpočet pre oddelenie NISYS vo výške 165.970 EUR. 
V priebehu II. polroka 2009 bol upravený na 160.260 EUR. Jeho čerpanie dosiahlo 150.170 
EUR. (93,70%). 
 
Položka 637003 Propagácia, reklama a inzercia bola realizovaná tlač nových a dotlač 
existujúcich propagačných materiálov a nákup reprezentačných predmetov. Mesto vydalo 
novú publikáciu ,, Nitra 2009 – informácie pre turistov ,, v troch jazykových mutáciách, 
brožúru „ Synagóga v Nitre“ a v spolupráci s vydavateľstvom AB Art Press knihu „ Nitra z 
Oblakov“. 

- Mesto Nitra sa v rámci propagácie tuzemského turistického ruchu v roku 2009 
zúčastnilo najväčších veľtrhov a výstav v cestovnom ruchu v ČR a na Slovensku: 

- GO Brno, spolupráca s partnerským mesto Kroměříš 
- ITF Slovakiatour Bratislava, sa Nitra prezentovala v rámci expozície Nitrianskeho 

samosprávneho kraja     
 
Náklady na účasť predstavujú 25-percentný podiel na výstavnej ploche a podiel na nákladoch 
spojených s expozíciou. 
Najvýznamnejšími podujatiami organizovanými na podporu domáceho cestovného ruchu 
v meste Nitra sú už tradičné Svetový deň cestovného ruchu a Svetový deň sprievodcov CR. 
Vo februári bolo podujatie „Poďte s nami za pamiatkami “ pri príležitosti Svetového dňa 
sprievodcov cestovného ruchu v rámci významného celoslovenského podujatia organizované 
formou tematických prehliadok mesta. Spoluorganizátorom podujatia bola katedra 
manažmentu kultúry a turizmu UKF, študenti katedry poskytovali v dopoludňajších hodinách 
bezplatne prehliadky mesta záujemcom a organizovaným skupinám. Náklady na podujatie 
predstavujú náklady na propagáciu. 
Svetový deň cestovného ruchu s názvom Farebná planéta v roku 2009 usporiadalo Mesto 
Nitra v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, ktorá financovala aktivity 
a atrakcie organizované pre občanov v rámci tohto podujatia a jeho celoslovenskú propagáciu. 
V rámci spolupráce s katedrou manažmentu kultúry a turizmu UKF sa 32 študentov katedry 
bezplatne spolupodieľalo na aktivitách spojených s organizáciou podujatia. 
V rámci podujatia sa prezentovali subjekty CR, niektoré základné školy v meste Nitra v rámci 
súťaže základných škôl s cieľom spoznania atraktivít CR Nitry. 
Náklady na uvedenú akciu predstavujú náklady spojené s jej propagáciou. 
 
V oblasti PR oddelenie vydávalo počas roka mesačník Nitra s nákladom 1.300 ks mesačne 
a mestské noviny formou platenej inzercie ako prílohy týždenníka Nitrianske Echo 
s týždenným nákladom 50 tisíc kusov. Oddelenie zároveň zabezpečuje prevádzku 
internetových portálov mesta. 
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Položka 637003 Mestské noviny – príloha ECHA pre rok 2009 mala rozpočet: 
 
Schválený Upravený Plnenie          % plnenie 
 33 190 39 220  39 209          100 

 
 Kontrolou boli prekontrolované všetky predložené doklady. Nedostatky zistené neboli. 

 
Propagačné materiály a predmety- pre rok 2009 bol rozpočet: 
 
Schválený Upravený Plnenie       % plnenie  
 29 870  29 300  29 293       99,96 

  
Kontrolou bolo náhodným výberom skontrolovaných 20 výdavkových účtovných dokladov 
od 495,69€ po 3 772,30€. 
U predložených dokladov neboli zistené nedostatky. 
 
 
Podpora cestovného ruchu – pre rok 2009 bol rozpočet: 
 
 Schválený Upravený Plnenie        % plnenie 
  33 190  30 470  30 468         100 

   
Kontrolou bolo náhodným výberom skontrolovaných  14 výdavkových účtovných dokladov 
od 350€ po 1 540,33€. Objednávka č. 20091045, prenájom a prevádzka atrakcií-skákacia 
trampolína na Svetový deň turizmu 2009 nebola realizovaná, faktúra nebola zo strany 
realizátora vystavená a následne zo strany MsÚ zúčtovaná. 
18.-19.septembra 2009 Mesto Nitra organizovalo podujatie Farebné planéta-Oslavy 
Svetového dňa cestovného ruchu (WTD) v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný 
ruch (SACR). V rámci tohto podujatia boli objednané a vyplatené z rozpočtovej položky 
Podpora CR, následne vyfakturované SACR a po uhradení generálnej faktúry sa finančné 
prostriedky vynaložené na tieto akcie v plnej výške vrátili do rozpočtu. Jedná sa o náhodne 
vybrané objednávky č. 20091011, 20091012, 20091016,20091017, 20091020, 20091030. 
 
 
Internetová komunikácia – pre rok 2009 bol rozpočet: 
 
Schválený Upravený Plnenie % plnenie  

3 320 3320 3 288 99,1 
 
Kontrolou bolo náhodným výberom skontrolovaných 10 položiek od 355,50€po 655,69€. 
Z položky Internetová komunikácia sa čerpali prostriedky v zmysle Zmluvy o vytvorení  
a prevádzkovaní „ Web stránky mesta Nitry“č.846/08/INF v znení neskorších dodatkov. 
Nedostatky zistené neboli.  
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2/ Dodržiavanie zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o účtovníctve 
a príslušných interných smerníc MsÚ v Nitre. 
Predložené doklady boli v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. 
 
3/ Kontrola dodržiavania Smernice č. 8/2007 o postupe obstarávateľa pri realizácii 
Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov.  
Z predložených dokladov, bolo preverených 19 prípadov. Vo všetkých prípadoch bol 
vykonaný prieskum trhu, čo je v súlade s dodatkom Smernice č. 8/2007 v čl. IV a čl. XIV. 
 
Vzhľadom k tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky bol vyhotovený záznam o výsledku 
kontroly, ktorý bol dňa 8.11.2010 prerokovaný s vedúcou sekretariátu primátora mesta Nitry a 
vedúcim oddelenia CRPMa Nisys. 
 
        Mestská rada prerokovala správu o výsledku následnej finančnej kontroly dňa 
30.11.2010 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu vziať správu o výsledku kontroly na 
vedomie. 
 
 


