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Príloha č. 1 

 

S p r á v a 

o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 30. 06. 2015 do 24. 08. 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 skončených a rozpracovaných kontrolách za obdobie od 30. 06. 2015 do 24. 08. 

2015.  

V uvedenom období boli skončené 4 kontroly a zostáva rozpracovaných 9 kontrol. Vo 

všetkých 4 prípadoch boli kontroly skončené záznamom. 
 

 

a) SKONČENÉ KONTROLY 

 

1. Na základe poverenia č. 18/2015 zo dňa 17. 06. 2015 bola  vykonaná kontrola dotácie 

poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 13 – Sociálne služby, 

Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom na podporu Občianske združenie 

ILCO klub Prievidza so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia 

a plnenia zmluvných vzťahov.  

 

Predmetom zmluvy bolo  poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 

v roku  2014 vo výške 300,00 €  a tieto mali byť použité na  zorganizovanie medzinárodného 

stretnutia stomikov zo Slovenska, Poľska a Čiech – na úhradu výdavkov na propagačné 

materiály a kultúrny program.  

 

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola použitá a následne zúčtovaná v súlade s VZN 

mesta a so  zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta a jej následného dodatku. 

 

Kontrolný orgán nezistil nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 
 

2. Na základe poverenia č. 19/2015 zo dňa 30. 06. 2015 bola vykonaná kontrola dotácie 

poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 13 – Sociálne služby, 

Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom na podporu Slovenského Červeného 

kríža, územný spolok Prievidza so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu 

poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov.  

 

Predmetom zmluvy bolo  poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v 

roku 2014 vo výške 300,00 €  a tieto mali byť použité na zakúpenie upomienkových 

predmetov pri príležitosti organizovaného podujatia oceňovania darcov krvi plaketami prof. 

MUDr. J. Jánskeho. 

 

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola použitá a následne zúčtovaná v súlade s VZN 

mesta a  so  zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. 

 

Kontrolný orgán nezistil nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. 
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3. Na základe poverenia č. 21/2015 zo dňa 10. 07. 2015 bola vykonaná kontrola dotácie 

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

Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou na podporu cirkevnej organizácie 

Rehoľa piaristov na Slovensku, Kolégium piaristov v Prievidzi so zameraním na 

dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov.  

 

 

Predmetom zmluvy bolo  poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v  

roku 2014 vo výške 400,00 €  a tieto mali byť použité na čiastočné krytie nákladov na 

technické zabezpečenie akcie Medzinárodné stretnutie piaristickej mládeže 2014 – The piarist 

yourh meeting 2014 a náklady na vstupné do múzeí a kultúrnych pamiatok mesta Prievidza 

a okolia v dňoch 30. 06. 2014 – 06. 07. 2014. 

 

Kontrolou bolo zistené, že dotácia bola použitá a následne zúčtovaná v súlade s VZN 

mesta a so zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. 

 

Kontrolný orgán nezistil nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 
 

4. Na základe poverenia č. 22/2015 zo dňa 20. 07. 2015 bola vykonaná kontrola dotácie 

poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 11 - Kultúra, 

Podprogram 5 – Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti  na podporu 

Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Prievidza - mesto so zameraním na dodržiavanie 

podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov.  

 

Predmetom zmluvy bolo  poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v 

roku 2014 vo výške 1 000,00 €  a tieto mali byť použité na čiastočné krytie nákladov 

spojených s činnosťou Pastoračného centra.  Dodatkom č. 1 došlo k zmene použitia 

finančných prostriedkov , tieto mali byť použité na obnovu Kaplnky Dobrého Pastiera 

v mestskej časti Necpaly, ktoré sú kryté v programe 11-5-08.2.0.7.- 640-5- Pamiatková 

starostlivosť.   

 

Kontrolou bolo zistené, že poskytnuté finančné prostriedky  boli  použité a následne 

zúčtované v súlade s VZN mesta a so zmluvou a jej následným dodatkom č. 1 k zmluve 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. 

 

Kontrolný orgán nezistil nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. 
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b) ROZPRACOVANÉ   KONTROLY 

 

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

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

 

2. 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. 
 

3. 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 - prebieha 

na základe Poverenia č. 40/2014 zo dňa 29. 12. 2014. 

 

4. Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza - Kontrola dodržiavania 

a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov v procese inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky – prebieha na základe Poverenia č. 

9/2015 zo dňa 21. 05. 2015. 

 

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

dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 13 – Sociálne 

služby, Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom so zameraním na 

dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov - prebieha 

na základe Poverenia č. 16/2015 zo dňa 01. 06. 2015. 

 

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

poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 13 – Sociálne služby, 

Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom so zameraním na dodržiavanie 

podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov - prebieha na základe 

Poverenia č. 17/2015 zo dňa 10. 06. 2015. 

 

7. Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza – Kontrola hospodárenia 

a  nakladania s  finančnými prostriedkami a majetkom – prebieha na základe 

Poverenia č. 20/2015 zo dňa 09. 07. 2015. 

 

8. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi - Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu 

mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 11 - Kultúra, Podprogram 4 – 

Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít  so zameraním na dodržiavanie 

podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov - prebieha na základe 

Poverenia č. 23/2015 zo dňa 30. 07. 2015. 
 

9. Občianske združenie Vtáčničiari, Prievidza - Kontrola dotácie poskytnutej z 

rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 z  Programu 11 - Kultúra, Podprogram 4 – 

Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít  so zameraním na dodržiavanie 

podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov – prebieha na základe 

Poverenia č. 24/2015 zo dňa 12. 08. 2015.  

 

V Prievidzi dňa 19. 08. 2015 

Ing. Henrieta Gebrlínová 
                                                                                               hlavná kontrolórka mesta     
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