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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra 
 
 

S p r á v a 
o výsledku následnej finančnej kontroly 

 
 

      V zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov a poverenia hlavného kontrolóra č. 19/2012 zo dňa 19.9.2012 
vykonala Margita Havránková, referentka kontroly, následnú finančnú kontrolu 
hospodárnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov pre týždenník ECHO. 

Kontrolovaný subjekt: Mesto Nitra – útvar propagácie a cestovného ruchu 

Kontrolované obdobie:    rok  2011 

Kontrola bola vykonaná od  19.9.2012 do 8.10.2012. 

      Kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti útvaru  
hlavného kontrolóra na II. polrok 2012. 

Kontrolou bolo zistené: 
     Mestský úrad v Nitre zabezpečoval v roku 2011 prostredníctvom platenej inzercie 
v Nitrianskom ECHU pravidelné týždenné uverejňovanie príspevkov a informácií o dianí 
v meste Nitra, napr. o konaných a pripravovaných akciách organizovaných mestom Nitra, 
o aktivitách volených predstaviteľov mesta, o činnosti komisií mestského zastupiteľstva, 
výborov mestských častí a iné.  Na stránke novín (formát A3) boli tiež zverejňované 
informácie o činnosti mestského úradu a jeho oznamy.  Informácie boli zverejňované pod 
titulom  Mesto Nitra informuje.   
     Bezplatné noviny ECHO vydáva vydavateľstvo Petit Press, a.s. Bratislava. Vychádzajú 
v náklade 788 000 v 22 regiónoch Slovenska. Nitrianske ECHO vychádza v náklade 
50 000 ks. Bezplatné noviny ECHO sú moderné spravodajské noviny vychádzajúce 
týždenne na 8 až 16 stránkach veľkého formátu (A3). Zaoberajú sa praktickými 
problémami života v regiónoch, prinášajú užitočné informácie a rady a sledujú regionálny 
šport.  

     Bezplatné noviny ECHO distribuuje Slovenská pošta, ktorá má ako jediná prístup do 
všetkých           poštových schránok a zaručuje tak maximálnu kvalitu distribúcie.       

     Finančné prostriedky použité na financovanie inzercie a propagácie boli odsúhlasené 
v rozpočte mesta  Nitry na rok 2011 v kapitole útvaru propagácie a cestovného ruchu  (v 
€): 

Kód Názov Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený

Plnenie % 
plnenia

637003 Propagácia, reklama a inzercia 
Mestské noviny  -  ECHO 

  18 600   25 000 24 948   99,8 

     
       Pôvodne schválený rozpočet bol upravovaný rozpočtovými opatreniami: 

‐ uznesením MZ č, 296/2011-MZ zo dňa 13.10.2011,  kedy bol pôvodne schválený 
rozpočet rozpočtovým opatrením zvýšený o 8 300 € na sumu 26 900 €, 
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‐ rozpočtovým opatrením schváleným primátorom mesta dňa 19.12.2011 boli finančné 
prostriedky  tejto položky znížené o sumu 1 900 €, čim bol rozpočet upravený na 
konečnú sumu 25 000 €. 

      Ku kontrole bol predložený záznam o spôsobe obstarania služby a to vykonaním 
prieskumu trhu   aj s  cenovými  ponukami  na inzerciu   v   nitrianskych   regionálnych   
periodikách. Predložené  boli    tri  cenové ponuky.   Pre poskytnutie služby bola ako 
cenovo  najvýhodnejšia vyhodnotená ponuka inzercie v Nitrianskom Echu (Vydavateľstvo 
PETIT PRESS). Záznam o vykonaní prieskumu trhu bol vyhotovený dňa 1.2.2011. 
Prieskum trhu a výber dodávateľa služby bol predmetom rokovania  Mestskej mediálnej 
rady v Nitre dňa 24.2.2011, ktorá s vykonaným prieskumom a výberom dodávateľa 
súhlasila. Porušenie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní nebolo kontrolou 
zistené.  

Odberateľ Mesto Nitra objednával platenú inzerciu v periodiku Nitrianske Echo 
samostatne vyhotovovanými objednávkami.  Cena 1 strany inzercie (A3) bola stanovená 
na 400,- € bez DPH a všetky objednávky boli vyhotovené s uvedením tejto ceny služby 
v týždennej periodicite.    

            Následnou    finančnou    kontrolou   boli   prekontrolované   všetky   účtovné  doklady  
tejto položky v počte 15 dodávateľských faktúr dodávateľa PETIT PRESS a.s. Bratislava 
v celkovej hodnote 24.948,- €.  

  Fakturácia bola vykonaná v súlade s vyhotovenými objednávkami. Faktúry boli 
odsúhlasené po vecnej aj formálnej stránke. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná 
pri všetkých finančných operáciách.  

  Príspevky do každého vydania odsúhlasovala Redakčná rada mesta Nitry, ktorej  
predmetom činnosti v súlade so štatútom schváleným uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 93/2009-MZ dňa 7.5.2009 v znení zmien je  

a) prerokovanie a spracovanie tematických mediálnych výstupov o meste Nitra 
a o jeho orgánoch v TV, na internete, v printových a iných médiách, 

b) prerokovanie a spracovanie mediaplánov mesta Nitry vždy vopred na týždňové 
obdobia, 

c) hodnotenie jednotlivých mediálnych výstupov o meste Nitra a spracovanie 
návrhov na zlepšenie ich úrovne a kvality, 

d) pôsobenie v spolupráci a v súčinnosti s mediálnou radou mesta Nitry a konanie 
v intenciách jej usmernení, odporúčaní a uznesení, 

e) plnenie ďalších úloh uložených mestským zastupiteľstvom alebo primátorom 
mesta.  

Príspevky pripravené na zverejnenie boli zodpovednými redaktormi predkladané na 
posúdenie redakčnej rade v súlade s jej štatútom.  Za  zverejnené príspevky a fotografie 
zodpovedali príslušní redaktori.   

 
             Nehospodárne, neefektívne a  neúčelné   vynakladanie    verejných   prostriedkov    
nebolo kontrolu zistené.  
             Keďže kontrolou neboli zistené nedostatky,  o výsledku kontroly bol v súlade s § 21 
zákona č. 502/2001 Z.z  o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zmien  vypracovaný dňa 8.10. 2012 záznam. So záznamom bola 
oboznámená ved. útvaru propagácie a CR bol daný na vedomie prednostovi MsÚ. 
              
               



‐ 3 – 

 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí  konanom dňa  23.októbra 2012 prerokovala 
správu  a prijala k nej uznesenie č. 524/2012-MR: 
 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárnosti a účelnosti použitia 
finančných prostriedkov pre týždenník ECHO 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
vziať na vedomie 
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárnosti a účelnosti použitia 
finančných prostriedkov pre týždenník ECHO. 


