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Príloha č. 2 

Správa 
o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 11. 12. 2017 do 25. 02. 2018 

 

 

V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi správu  

o skončených a  rozpracovaných kontrolách za obdobie od 11. 12. 2017 do 25. 02. 2018. 

 

 

A. SKONČENÉ  KONTROLY: 

 

           V uvedenom období boli skončené nasledovné kontroly : 

 

1. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017 z programu 9 – 

Vzdelávanie so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných 

vzťahov. 

 

Skontrolované bolo poskytnutie dotácií nasledovným prijímateľom: 

 

- Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza 

- Združenie technických a športových činností Bojnice 

 

Cieľ a predmet kontroly: 
 

• dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

• dodržania VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza 

v znení Doplnku č. 2 

• dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta poskytnutých z programu 9- Vzdelávanie 
 

 Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

 

 

 

B. ROZPRACOVANÉ  KONTROLY: 

 

 

 

1. Následná finančná kontrola hospodárenia so zvereným majetkom a finančnými 

prostriedkami,  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných 

predpisov a nariadení v MsP Prievidza 

kontrolované obdobie: roky 2014-2015 

 

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole 

v predchádzajúcom období 

Kontrolovaný subjekt: SMMP, s.r.o. 

kontrolované obdobie: 2016 
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3. Kontrola správnosti vedenia účtovníctva  v školských jedálňach 

Kontrolovaný subjekt: základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta výberovým 

spôsobom 

kontrolované obdobie: 2016 

 

4. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017 z programu 10- 

Šport so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia 

zmluvných vzťahov – prebieha u nasledovných prijímateľov: 
 

- 3atletik, Prievidza 

- Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 

- MŠHK mládež Prievidza, n.o. 

 

 

 

 

V Prievidzi 22. 02. 2018 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

                                                                                         hlavná kontrolórka mesta 
 

 


