
Príloha č. 2 

 

Informácia 

o rozpracovaných kontrolách v období od 24. 02. 2015 do 24. 04. 2015 

 

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 

informáciu o  rozpracovaných kontrolách za obdobie od 24. 02. 2015 do 24. 04. 2015.  

 

 

ROZPRACOVANÉ  KONTROLY 
 

1. Mesto Prievidza, MsÚ - Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov fondov,  

prebieha na základe poverenia č. 16/2014 zo dňa 08. 10. 2014. 

 

2. MŠ Ul. Závodníka, Prievidza-  Kontrola výberu príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, 

prebieha na základe Poverenia č. 18/ 2014 zo dňa 08. 10. 2014. 

 

3. MŠ , Športová ul. 134/34, Prievidza – Kontrola výberu príspevku za pobyt dieťaťa v 

MŠ, prebieha na základe Poverenia č. 19/ 2014 zo dňa 08. 10. 2014. 
 

4. Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta, n.o., Prievidza - Kontrola 

dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  Programu 13 – Sociálne 

služby, Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom so zameraním na dodržiavanie 

podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu vykonávania 

predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v organizačných útvaroch mestského úradu - prebieha na základe Poverenia 

č. 40/2014 zo dňa 29. 12. 2014. 
 

5. Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza - Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu 

mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora 

práce s deťmi a mládežou so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia 

a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly 

podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského 

úradu – prebieha na základe Poverenia č. 1/2015 zo dňa 02. 03. 2015. 
 

6. Spokojnosť – centrum sociálnych služieb n.o.,  Prievidza - Kontrola dotácie 

poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 9 - Vzdelávanie, 

Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou so zameraním na dodržiavanie 

podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu vykonávania 

predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v organizačných útvaroch mestského úradu – prebieha na základe Poverenia 

č. 2/2015 zo dňa 23. 03. 2015. 
 

7. Rehoľa piaristov na Slovensku,  Prievidza - Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu 

mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora 

práce s deťmi a mládežou so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia 

a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly 



podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského 

úradu – prebieha na základe Poverenia č. 3/2015 zo dňa 01. 04. 2015. 
 

8. Zápasnícky klub Baník Prievidza - Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta 

Prievidza v roku 2014 z  Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových 

aktivít so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia 

zmluvných vzťahov a kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského úradu – 

prebieha na základe Poverenia č. 4/2015 zo dňa 13. 04. 2015. 
 

9. Basketbalový klub Baník Cígeľ Prievidza - Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu 

mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora 

športových aktivít so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia 

a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly 

podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského 

úradu – prebieha na základe Poverenia č. 5/2015 zo dňa 20. 04. 2015. 

 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 22. 04. 2015  

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Henrieta Gebrlínová  

                                                                                           hlavná kontrolórka mesta 
 


