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Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre   

p r e r o k o v a l o 

Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

s ch v a ľ u j e 

zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 nasledovne: 

- presunúť kontrolu pod por. čís.4 „Kontrola dodržiavania VZN č.4/2014 o sociálnych 

službách v znení dodatkov v časti čl.VI. Zariadenie opatrovateľskej služby, čl.VII. 

Zariadenie pre seniorov, čl. VIII. Denný stacionár“ do Plánu kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2019 

- zaradiť do Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 „Kontrolu použitia 

a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú 

dopravu dopravcovi ARRIVA Nitra a.s.“  

za podmienky predloženia vyúčtovania príspevku na MAD k termínu do 31.05.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 19.03.2019 uznesením číslo 

237/2019–MR odporučila hlavnej kontrolórke mesta predložiť na najbližšie zasadnutie 

mestského zastupiteľstva návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

z dôvodu zaradenia kontroly použitia a vyúčtovania príspevku na MAD. 

Z uvedeného dôvodu predkladám návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

nasledovne: 

- presunúť kontrolu pod por. čís.4 „Kontrola dodržiavania VZN č.4/2014 o sociálnych 

službách v znení dodatkov v časti čl.VI. Zariadenie opatrovateľskej služby, čl.VII. 

Zariadenie pre seniorov, čl. VIII. Denný stacionár“ do Plánu kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2019 

a 

- zaradiť do Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 „Kontrolu použitia a vyúčtovania 

príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu dopravcovi 

ARRIVA Nitra a.s.“  

 

V čase spracovania tohto materiálu nebol medzi mestom Nitra a spoločnosťou ARRIVA Nitra 

a.s. dohodnutý termín predloženia vyúčtovania príspevku na MAD. Zo strany dopravcu je 

navrhnutý termín vyúčtovania 30.6.2019 pričom ako dôvod uvádzajú, že ich spoločnosť 

podlieha povinnosti každoročného štatutárneho auditu, ktorý býva ukončený najskôr do 30.5. 

nasledujúceho kalendárneho roka.  

V prípade, že bude dohodnutý termín vyúčtovania 30.6.2019, navrhujem ponechať Plán 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 v pôvodnej schválenej štruktúre.  

 
 
 
 
Stanovisko MR: 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 9.4.2019 

p r e r o k o v a l a 

Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

s ch v á l i ť 

zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 nasledovne: 

- presunúť kontrolu pod por. čís.4 „Kontrola dodržiavania VZN č.4/2014 o sociálnych 

službách v znení dodatkov v časti čl.VI. Zariadenie opatrovateľskej služby, čl.VII. 

Zariadenie pre seniorov, čl. VIII. Denný stacionár“ do Plánu kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2019 

- zaradiť do Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 „Kontrolu použitia 

a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú 

dopravu dopravcovi ARRIVA Nitra a.s.“  

za podmienky predloženia vyúčtovania príspevku na MAD k termínu do 31.05.2019. 


