
Príloha č. 1 

 

S p r á v a 

o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 30. 4. 2013 do 24. 6. 2013 

 

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. 4. 2013 do 24. 6. 

2013. 

 

a)  Skončené kontroly: 

1. Na základe poverenia č. 7/2013 zo dňa 11. 3. 2013 bola vykonaná kontrola dotácií 

poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na dodržiavanie 

podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov – Program 10 - Šport, 

Podprogram 2 – Podpora športových aktivít v TJ VPS Hradec, združenie,  Družstevná 31, 

Prievidza.   

Kontrolované doklady: stanovy, zmluva o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku 

a obstarávaní činnosti, doplnky č. 1, 2, 3 a 4 k zmluve, žiadosť o vyplatenie 1. a 2. časti 

finančnej dotácie, vyúčtovanie 1. časti finančných prostriedkov za 1. polrok 2012, 

vyúčtovanie 2. časti finančných prostriedkov za II. polrok 2012, sumár účtovných dokladov 

za I. polrok 2012, sumár účtovných dokladov za II. polrok 2012, došlé faktúry za energie rok 

2012, bankové výpisy rok 2012, poplatok za rozhodcov a delegátov – Oblastný futbalový 

zväz    
 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky poskytnuté v súlade 

s uznesením MsZ č. 325/11 vo výške 2 295,00€ použil kontrolovaný subjekt na 

prevádzkovanie a údržbu areálu športových ihrísk v mestských častiach – Hradec a Malá 

Lehôtka a na rozvoj mládežníckeho športu, čím dodržal všetky ustanovenia Zmluvy o nájme 

hnuteľného a nehnuteľného majetku v znení dodatkov č. 1-4 a Zmluvy o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mesta č. 728/2012/TZ/2.4.1. 
 

Kontrolný orgán nezistil nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. 
 

2. Na základe poverenia č. 8/2013 zo dňa 15. 3. 2013 bola vykonaná kontrola plnenia 

podmienok Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností  

v CITY ARENA, s.r.o. Prievidza.  

Kontrolované doklady: zmluva o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní 

činností, zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov, doplnok č. 36, č. 37 k zmluve, žiadosti 

o poskytnutie príspevku, prehľad o využití  športovej haly pre rozvoj mládežníckeho športu,  

prehľad čerpania finančných prostriedkov, zmluva o dodávke plynu, zmluva o dodávke 

a distribúcii elektriny, zmluva na odber vody, zmluva o dodávke a odbere tepla, správy 

o pravidelnej odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia stroja, poistná zmluva č. 25 4707 

s UNION poisťovňa, a.s., Bratislava, zmluvy o podnájme nebytových priestorov 

a o poskytovaní servisných služieb a refundácii nákladov za spotrebu elektrickej energie 

a vody, zmluvy o poskytovaní servisných služieb a refundácii nákladov za spotrebu 

elektrickej energie, denný obrat z ERP za saunu, rehabilitácie a masáže za rok 2012, hlavná 

kniha za rok 2012, bankové výpisy za rok 2012, došlé faktúry za rok 2012, daňové priznanie 

za rok 2012, výkaz ziskov a strát za rok 2012. 
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Zistené nedostatky:  

- vykonanou kontrolou bolo zistené, že v účtovníctve kontrolovaného subjektu nie sú 

pomernou  časťou rozúčtované náklady za zamestnancov podieľajúcich sa na rozvoji 

mládežníckeho športu a za zamestnancov vykonávajúcich činnosti zabezpečujúce celý chod 

zariadenia, nie sú vyhotovené denné záznamy preukazujúce využívanie sauny a rehabilitácií 

mládežníkmi. Mzdové náklady  nesúvisia výlučne s rozvojom mládežníckeho športu, čím 

kontrolovaný subjekt nedodržal účel zmluvy podľa článku VI.  1.2 písm. h) zmluvy, 

- vykonanou kontrolou bolo zistené, že podnájomníci uhrádzali faktúry po dátume splatnosti,  

kontrolovaný subjekt za omeškanie s úhradou faktúr neúčtoval úrok vo výške 0,03 % z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania, čím nedodržal článok II. bod 2.5. zmluvy,       

- k zmluvám o podnájme nebytových priestorov a  o poskytovaní servisných služieb 

a refundácii nákladov za spotrebu elektrickej energie a vody neboli doložené súhlasy mesta 

Prievidza na uzatvorenie zmlúv o podnájme, čím nebol dodržaný čl. VI. bod 2.1 písm. j) 

zmluvy, 

- vykonanou kontrolou bolo zistené, že zmluva o podnájme nebytových priestorov bola 

uzatvorená dňa 17. 11. 2009 a súhlas mesta ako vlastníka nehnuteľnosti k uzatvoreniu zmluvy 

o podnájme bol vystavený dňa 11. 2. 2010, čo nebolo v súlade s článkom VI.  bod 2.1. písm. j) 

zmluvy.  

- v jednom prípade kontrolovaný subjekt nepredložil k faktúram za prenájom športovej haly za 

tréningy  objednávku, podnájomník uhrádzal faktúry vystavené kontrolovaným subjektom po 

dátume splatnosti,  

- kontrolovaný subjekt uvádzal v zmluvách termíny platieb, následne však faktúry vystavil až 

po stanovenom termíne dátumu splatnosti určeného v zmluvách. Uvedeným spôsobom sa 

nepostupovalo v zmysle § 8   zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien  

podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, 

zrozumiteľne, 

- pri určení výšky nájomného komerčným spoločnostiam nepostupoval v zmysle § 7 zákona č. 

116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení z ktorého vyplýva:“ 

Ak výška nájomného alebo úhrada za podnájom nie je upravená všeobecne záväzným 

predpisom, určí sa dohodou.“ V daných prípadoch všeobecne záväzný predpis existoval, 

nakoľko pri určovaní výšky nájomného sa malo postupovať podľa cenníka č. 1 platného k 1. 

1. 2012 bod 10, v ktorom je určená výška za prenájom palubovky pre kultúrne akcie,  

- kontrovaný subjekt chybne vyčíslil vo finančnom vyúčtovaní mestu a vo výkaze ziskov a strát 

za rok 2012 príjmy z prenájmu športovísk, sauny, rehabilitácií a masáží v celkovej čiastke 

420,00 Eur. Poskytnuté údaje nekorešpondujú s údajmi vykázanými v denných záznamoch 

ERP.  Zo strany kontrolovaného subjektu tým došlo k porušeniu § 7 ods. (1) zákona 431/2002 

Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien v zmysle ktorého vyplýva : „ Účtovná jednotka je 

povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o 

skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.“ 

- vykonanou kontrolou výkazu ziskov a strát bolo zistené, že kontrolovaný subjekt prostriedky 

získané z prenajatých priestorov vo výške 68 567,00 € nepoužil na modernizáciu, 

rekonštrukciu a prevádzku športovej haly, čím nedodržal  článok VI. bod 2.1 písm. k) zmluvy. 
 

Na základe uvedeného nie je možné konštatovať, že takýmto spôsobom sa zabezpečuje rozvoj 

mládežníckeho športu, nakoľko z príspevku od mesta a z finančných prostriedkov získaných 

z prenájmov sú uhrádzané výdavky na celý chod zariadenia bez jeho ďalšej modernizácie 

a rekonštrukcie.  
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Podľa zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly má 

kontrolovaný subjekt povinnosť predložiť v termíne do 30. 6. 2013 opatrenia na odstránenie 

kontrolou zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a do 31. 7. 2013 predložiť kontrolnému 

orgánu správu o plnení prijatých opatrení.   
 

3. Na základe poverenia č. 10/2013 zo dňa 2. 5. 2013 bola vykonaná kontrola dotácií 

poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na dodržiavanie 

podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov Program 9, Podprogram 8– 

Koncepcia detí a mládeže – komisia mládeže v Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza. 

Kontrolované doklady:  stanovy slovenského skautingu, potvrdenie o pridelení IČO, formulár 

žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta, osnova projektu, rozpočet 

projektu, čestné vyhlásenia, zápis z volieb štatutára, zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

mesta, finančná správa k vyúčtovaniu projektu, obsahová správa o realizovanom projekte, 

vyúčtovanie dotácie, došlé faktúry č. 06/2012, č. 2012700, nájomná zmluva, zmluva o nájme 

nebytových priestorov, doklady z ERP,  bankové výpisy Tatra banka, a.s. Prievidza č. 

3,4,5,8,11/2012, peňažný denník za rok 2012, doklad preukazujúci zabezpečenie publicity. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt použitím finančných 

prostriedkov na krytie časti nákladov spojených s aktivitami zameranými na neformálne 

vzdelávanie detí a mládeže počas roka 2012 – prenájom klubovní, úhrada prevádzkových 

nákladov, cestovné, propagačné materiály, administratívne výdavky, metodické pomôcky, 

skautské nášivky, nákup kancelárskych potrieb, cestovné náklady, ubytovanie dodržal účel 

poskytnutia finančných prostriedkov podľa článku I. a IV. zmluvy a predložením správy a  

dokladov o použití finančných prostriedkov bol dodržaný § 6 VZN č. 107/2010 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Prievidza. 
 

Kontrolný orgán nezistil nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. 
 

4.  Na základe poverenia č. 11/2013 zo dňa 2. 5. 2013 bola vykonaná kontrola dodržiavania 

podmienok hospodárnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami 

poskytnutými z rozpočtu mesta z Programu 10 – Šport, Podprogram 2 – Podpora športových 

aktivít na podporu Mestského športového hokejového klubu, OZ Prievidza. 

Kontrolované doklady: stanovy MŠHK Prievidza, zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze 

MŠHK Prievidza konanej 31. 5. 2010, formulár žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov na realizáciu športových aktivít, čestné vyhlásenie, zmluva o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mesta, zápisnica z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza zo dňa  

15. novembra 2012, došlá faktúra č. 2012188, bankové výpisy VÚB banka Prievidza, peňažný 

denník, doklad preukazujúci zabezpečenie publicity. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt použil finančné 

prostriedky vo výške 800,00 € na čiastočné krytie nákladov spojených s dopravou 

mládežníckeho družstva juniorov na zápasy. Zúčtovanie dotácie obsahovalo všetky náležitosti 

v zmysle § 6 VZN č. 107/2010 a všetky ustanovenia zmluvy 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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5. Na základe poverenia č. 12/2013 zo dňa 2. 5. 2013 bola vykonaná kontrola dodržiavania 

podmienok hospodárnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami 

poskytnutými z rozpočtu mesta z Programu 10 – Šport, Podprogram 2 – Podpora športových 

aktivít na podporu Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza, n.o. 

Kontrolované doklady: zakladacia listina neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 

prospešné služby, rozhodnutie Obvodného úradu Trenčín o zápise do registra pod č. 

OVVS/NO/189-6/2011, formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu 

športových aktivít v roku 2012 zo dňa 17. 1.2012, čestné prehlásenie, zmluva o poskytnutí 

dotácie z rozpočtu mesta, zápisnica z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza zo dňa 4. 

júla 2012, vyúčtovanie dotácie listom, peňažný denník za rok 2012, doklad preukazujúci 

zabezpečenie publicity. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky vo 

výške 600,00 € na čiastočné krytie nákladov spojených s organizovaním medzinárodného 

hokejového turnaja žiakov 8. ročníka – zakúpenie vecných cien, materiálové zabezpečenie.  

Zúčtovanie dotácie obsahovalo všetky náležitosti v zmysle § 6 VZN č. 107/2010 a všetky 

ustanovenia zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. 

 

Kontrolný orgán nezistil nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 

6. Na základe poverenia č. 15/2013 zo dňa 22. 5. 2013 bola vykonaná kontrola dotácií 

poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na dodržiavanie 

podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov  – Program 11, Podprogram 4 –  

Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít v Regionálnom kultúrnom centre, 

Prievidza. 

Kontrolované doklady:  žiadosť o dotáciu, zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

369/2012/TZ/1.1., zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 811/2012/TZ/1.1., 

zriaďovacia listina, potvrdenie o pridelení IČO, čestné vyhlásenie, zápisnica zo zasadnutia 

komisie školstva a kultúry, vyúčtovanie finančných prostriedkov, zmluva o dielo, dohody 

o vykonaní práce, registračné listy FO, interné účtovné doklady, platobné poukazy, bankové 

výpisy rok 2012, výdavkový pokladničný doklad č. 343, vecné vyhodnotenie projektu, čestné 

prehlásenia, pokladničná kniha.         

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt použil finančné 

prostriedky  vo výške 200,00 € na krytie časti nákladov spojených s poskytovaním metodickej 

pomoci pri zabezpečovaní občianskej obradnosti v meste Prievidza a finančné prostriedky vo 

výške 500,00 € na krytie časti honoráru  umeleckému  súboru J. Ambróza a  dodržal účel 

poskytnutia finančných prostriedkov podľa článku I.  a IV. zmlúv a predložením správy a  

dokladov o použití finančných prostriedkov bol dodržaný § 6 VZN č. 107/2010 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Prievidza. 

 

Kontrolný orgán nezistil nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 

7. Na základe poverenia č. 16/2013 zo dňa 22. 5. 2013 bola vykonaná kontrola dotácií 

poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na dodržiavanie  
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podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov Program 13 – Sociálne služby, 

Program 9 - Vzdelávanie a Program 10 – Šport v Olympijskom klube Prievidza.  

Kontrolované doklady: stanovy združenia Olympijský klub Prievidza, potvrdenie o pridelení 

IČO, osvedčenie o pridelení DIČ a 

1) formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu športových aktivít, 

zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, zápisnica zo zasadnutia komisie školstva 

a kultúry, peňažný denník za rok 2011 a 2012, kniha došlých faktúr, výpisy z účtu, správa 

k vyúčtovaniu projektu - vyhodnotenie, prezenčná listina zo zimnej olympiády, organizačné 

zabezpečenie, doklad preukazujúci zabezpečenie publicity 

2) formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu športových aktivít, 

čestné prehlásenie, zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru OK regiónu Prievidza, 

zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a kultúry, zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

mesta  

3) žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu športových aktivít, zápisnica 

z valnej hromady OK región Prievidza, zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru OK 

regiónu Prievidza, zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, zápisnica z rokovania 

komisie športu pri MsZ Prievidza  

4) čestné prehlásenie, zápisnica zo zasadnutia komisie športu pri MsZ Prievidza, zmluva 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na 

realizáciu športových aktivít.  

  

Mesto Prievidza poskytlo z rozpočtu mesta finančné prostriedky  na pokrytie 

zvýšených výdavkov spojených s organizovaním zimnej olympiády materských škôl, ktorá sa 

konala dňa 20. marca 2012 na zimnom štadióne v Prievidzi vo výške 100,00  €, na krytie časti 

nákladov spojených so zabezpečením cien pre jednotlivcov a kolektívy na Letnej olympiáde 

materských škôl, ktorá sa uskutočnila 20. júna 2012 v City Aréne vo výške 100,00 €, na krytie 

časti nákladov na úhradu nákupu časti vecných cien spojených s organizovaním tradičného 

podujatia „Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2011“ vo výške 600,00 € a 

 na úhradu občerstvenia a nákup cien podujatia „Beh olympijského dňa“ vo výške 100,00 € a  

na čiastočné krytie časti nákladov spojených s organizovaním plaveckej štafety v mesiaci 

október 2012 pre žiakov základných a stredných škôl – nákup cien, rozhodcovské, 

občerstvenie, diplomy vo výške 130,00 €.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt dodržal všetky 

ustanovenia zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. 

 

 Kontrolný orgán nezistil nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 

8. Na základe poverenia č. 18/2013 zo dňa 30. 5. 2013 bola vykonaná kontrola dotácií 

poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na dodržiavanie 

podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov na podporu Zápasníckeho 

klubu Baník Prievidza.  
Kontrolované doklady: projektový spis - výročná správa, čestné prehlásenie, stanovy, 

ekonomické smernice pre vyúčtovanie domácich a zahraničných súťaží na rok 2012, žiadosť 

o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu športových aktivít v roku 2012, rozpis 40. 

ročníka Medzinárodného turnaja mládeže - žiakov, kadetov a juniorov v zápasení, 

zabezpečenie publicity realizácie projektu, peňažný denník, účtovné doklady, výpisy z účtu, 

zápisnica z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza, zmluva o poskytnutí finančných  
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prostriedkov, účtovné doklady preukazujúce účel použitia poskytnutých finančných 

prostriedkov, čestné prehlásenie, rozpis 22. ročníka medzinárodného turnaja „Akvasalon“ a 9. 

ročník memoriálu J. Salona žiakov v zápasení, správa o vykonaní cesty, rozpis 9. ročník 

Memoriálu A. Buríka v zápasení starších žiakov a kadetov, výsledky 9. ročníka memoriálu, 

peňažný denník, účtovné doklady, výpisy z účtu, zápisnica z rokovania komisie športu pri 

MsZ Prievidza, zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, účtovné doklady preukazujúce 

účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov , zápisnica 10/2012 zo zasadnutia výboru 

ZK . 

 

Mesto Prievidza poskytlo z rozpočtu mesta finančné prostriedky vo výške 200,00 na 

dofinancovanie 40. ročníka Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení voľným štýlom a na 

čiastočné krytie nákladov spojených s účasťou mládežníckeho družstva na XXII. ročníka  

Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle v Hradci Králové v dňoch 5-6. 

10. 2012 a s účasťou na Medzinárodnom turnaji A. Buríka v zápasení starších žiakov 

a kadetov vo voľnom štýle v dňoch 19.- 20. 10. 2012 v Snine – štartovné, cestovné, 

občerstvenie, materiálové vybavenie, ubytovanie vo výške 200,00 €. 

 Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt dodržal všetky 

ustanovenia zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. 

 

 Kontrolný orgán nezistil nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný 

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. 

 

 

 

 

b) Rozpracované kontroly 

 

1. Kontrola dodržiavania podmienok Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného 

majetku pri zabezpečovaní výkonu správy majetku bytového hospodárstva a nebytových 

priestorov a Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov 

a nebytových priestorov v Správe majetku mesta Prievidza, s.r.o., Prievidza na základe 

poverenia č. 2/2013 zo dňa 30. 1. 2013. 

 

2. Kontrola prevádzky a údržby útulku psov v zmysle podmienok komisionárskej zmluvy 

v spoločnosti TEZAS, spol. s r.o. Prievidza na základe poverenia č. 4/2013 zo dňa 1. 3. 

2013.   

 

3. Kontrola prevádzky kompostárne v spoločnosti TEZAS, spol. s r.o. Prievidza na základe 

poverenia č. 5/2013 zo dňa 1. 3. 2013.   

 

4. Kontrola prevádzky triediacej linky na triedenie druhotných surovín a expedícia 

vytriedených a upravených druhotných surovín na ďalšie spracovanie v spoločnosti TEZAS, 

spol. s r.o. Prievidza na základe poverenia č. 6/2013 zo dňa 1. 3. 2013.   

 

5. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na 

dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov – Program 11 - 

Kultúra, Podprogram 4 – Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít v Občianskom 

združení Vtáčničiari Prievidza na základe poverenia č. 13/2013 zo dňa 13. 5. 2013.  
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6. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na 

dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov – Program 10 - 

Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít v Baník Cígeľ Prievidza, mládež, OZ na 

základe poverenia č. 14/2013 zo dňa 15. 5. 2013.  

 

7. Kontrola existencie právnických osôb (občianskych združení a neziskových organizácií), 

ktoré majú sídlo v objekte mesta na Ul. K. Novackého č. 14 v Prievidzi podľa uznesenia 

MsR č. 401/12 zo dňa 16. 10. 2012 na základe poverenia č. 17/2013 zo dňa 22. 5. 2013.  

 

8. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na 

dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov – Program 9 – 

Vzdelávanie, Podprogram 2 – Podpora vysokoškolského vzdelávania v ERUDITIO Preuge 

HVS, n.o., Prievidza na základe poverenia č. 19/2013 zo dňa 4. 6. 2013. 

 

9. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na 

dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov – Program 13 – 

Sociálne služby, Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom v Materskom centre 

Slniečko, OZ Prievidza na základe poverenia č. 20/2013 zo dňa 4. 6. 2013.  

 

10. Kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, vlastnej smernice o verejnom obstarávaní príp. internej 

smernice mesta IS 63- Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou v znení doplnkov a dodržiavania právnych predpisov a smerníc mesta pri nakladení 

s majetkom mesta v spoločnosti UNIPA spol. s r.o., Prievidza na základe poverenia č. 

21/2013 zo dňa 11. 6. 2013.  

 

 

 

V Prievidzi 19. 6. 2013 

 

 

 

                                                                                           Ing. Henrieta Gebrlínová  

                                                                                           hlavná kontrolórka mesta 
 


