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N á v r h 
u z n e s e n i a 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 24.2.2015 
 
 
Uznesenie č. ............./15 
 
 
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
I.          b e r i e   n a   v e d o m i e 
            a)  Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi, 

 b) Správu o výsledkoch kontrol,  
   c) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi; 
 
 
II. s l e d u j e  u z n e s e n i a 

rok 2014:  38/II.; 138/II.; 199/II.; 412/II.; 414/II.; 414/III.; 450/II.; 451/II.; 452/II.    
rok 2013: 136/III. body a., b.; 345/II.  
rok 2011: 73/IV. až VI., 238/III.; 
rok 2010: 246/II. body M3, M9;  
rok 1997: 224/II.;   

 
 
III.  v y p ú š ť a  z o  s l e d o v a n i a   u z n e s e n i a 

rok 2014: 88/II.; 371/II. 
rok 2013: 473/II.   

 
  
IV. o p r a v u j e   u z n e s e n i e 

rok 2014:  517   
 
Uznesenie č. 517/14 sa opravuje takto: za pôvodný text uznesenia sa dopĺňa text: 

 „III.            schvaľuje  
plat zástupcu primátorky mesta na volebné obdobie 2014 – 2018 podľa § 25 ods. 8 
zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení vo výške 65 % z určeného platu primátora 
mesta a mesačné vyplácanie platu. Zástupcovi primátorky mesta patrí takto schválený 
plat (presná výška 2 632 €). 

IV. zástupca primátorky mesta má nárok len na jedno plnenie, odmenu alebo plat 
v nadväznosti na určený rozsah plnenia povinností, uvedených v poverení na výkon 
jeho funkcie.“  

 
V. r u š í    u z n e s e n i a 
 rok 2014: 58/II.; 223/II.; 303/II.  
 
   
Rok 2014 
 
Uznesenie č. 38/II./2014   
Mestské zastupiteľstvo           
II.       schvaľuje  

a) spracovanie projektového zámeru s názvom: „Revitalizácia Domu služieb v 
Prievidzi“,  
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b) vypracovanie architektonicko – historického výskumu, umelecko – historického 
výskumu a  žiadosti o NFP k projektu  názvom: „Revitalizácia Domu služieb v 
Prievidzi“ v súlade  s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 
Regionálneho operačného programu. 

 
V súčasnosti mesto pripravuje žiadosť o NFP  k projektu: Rekonštrukcia a adaptácia – 
Meštiansky dom. Termín predkladania žiadosti  na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program je stanovený na 18.2.2015. 
- uznesenie v sledovaní 

Uznesenie č. 88/II./14 
Mestské zastupiteľstvo 
II.         schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi 
technológiou E-cinema“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 2 360 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na  
            projekt. 

 
Projekt bol úspešný.  
- vypustiť zo sledovania  

Uznesenie č. 138/II./14   
Mestské zastupiteľstvo  
II.  schvaľuje    

zrušenie a likvidáciu spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s., IČO   
47 414 570. 
 

V súčasnosti prebieha zdĺhavý proces smerujúci k zrušeniu a likvidácii spoločnosti.  
- uznesenie v sledovaní 

 
 

Uznesenie č. 199/II./14 
Mestské zastupiteľstvo  
II.  ukladá prednostovi MsÚ 

prehodnotiť sporné ustanovenia VZN mesta Prievidza  č. 136/2013 o držaní psov na 
území mesta a podľa výsledkov prehodnotenia a potreby predložiť návrh VZN, ktoré 
nahradí VZN mesta Prievidza č. 136/2013 v znení Doplnku č. 1, a ktoré bude 
v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
Okresná prokuratúra Prievidza podala proti VZN  protest, ktorému mesto Prievidza na 
základe uznesenia MsZ nevyhovelo, na základe čoho podala prokuratúra žalobu. Právna 
kancelária podala vyjadrenie na Krajský súd Trenčín a čaká na podanie súdu.  
- uznesenie v sledovaní 

 
Uznesenie č. 371/II./14 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Športová hala v  Prievidzi“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 2 430 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
Projekt bol neúspešný.  
- vypustiť zo sledovania  
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Uznesenie č. 412/II./14 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

a) účel, na ktorý sa podpora požaduje – kúpa „Nájomné byty  2 x 12 b.j., Bytový dom 2 a 
inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“,  

b) investičný zámer – realizovať kúpu „Nájomné byty  2 x 12 b.j., Bytový dom 2 a 
inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“  v k.ú. Prievidza, na  parcelách                   
č. 6652/58 a 6652/59, vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracovala projektová kancelária CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza,  

c) spôsob financovania kúpy bytového domu nasledovne: podpora zo ŠFRB vo výške 
60 % - 625 580,00 € a  dotácia z MDVaRR SR vo výške 40% - 417 050,00 €, vlastné 
zdroje vo výške 11,00 € (celková cena podľa kúpnej zmluvy 1 042 641,00 €), spôsob 
financovania technickej vybavenosti: dotácia 55 320,00 € a vlastné zdroje 49 900,28 
€, (celková cena podľa kúpnej zmluvy 105 220,28 €),  

d) žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 150/2013 Z.z.  
o Štátnom fonde rozvoja a bývania, ktorý nahradil zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. o 
Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vo výške 625.580,00 €, 

e) spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB nehnuteľnosťou – „Nájomné byty  2 x 12 
b.j., Bytový dom 2 a inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“ , LV č.10111, na 
parcele č. 6652/58 a 6652/59 vo vlastníctve firmy TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, 
972 17  Kanianka, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

f) súhlas s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti 
úveru, najmenej však po dobu 30 rokov, 

g) súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB, 
h) súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu                

(§ 22 zákona č. 443/2010 Z.z.), 
i) uzatvorenie   kúpnej   zmluvy   na   kúpu   nehnuteľností   predávajúceho                          

TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby v meste Prievidza      
na Gazdovskej ul., ktoré sú označené v projektovej dokumentácii týchto stavieb ako 
objekty: 

           SO 01            - Bytový dom 2 – 2 x 12 bytových jednotiek 

           SO 02  - Komunikácia, chodník, odstavné plochy 

           SO 03.1 - Rozšírenie verejného vodovodu 

     SO 03.2 - Prípojky vodovodu 

     SO 04.1 - Kanalizácia splašková 

     SO 04.2 - Kanalizácia dažďová 

     SO 06  - Elektrické prípojky 

     SO 07  - Verejné osvetlenie 

j)  kúpnu cenu za predaj nehnuteľností (2 x 12 b.j. a príslušná technická vybavenosť)    

dohodnutú takto: 

 SO 01 - Bytový dom 2 -  2 x 12 b.j.:              1.042.641,00 €  
 

SO 02  –  Komunikácia, chodníky, odstavné plochy             39.428,57 € 

SO 031,2  –  Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné                                              

                          prípojky        20.400,00 € 

SO 041,2  –  Kanalizácia splašková, dažďová    40.285,71 € 

SO 06  –  Elektrické prípojky         1.285,00 € 

SO 07  –  Verejné osvetlenie       3.821,00 € 

Cena technickej vybavenosti  spolu:             105 220,28 € 
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k)  v prípade obdržania úveru záväzok mesta Prievidza splácať úver zo ŠFRB vo výške 
625.580,00 €, pričom mesto v rozpočte  na tento účel vyčlení finančné prostriedky vo 
výške 12-násobku mesačnej splátky úveru a zabezpečí ich pravidelné splácanie 
počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania, 

l)   vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2015 vo 
výške 49 900,28 € na obstaranie technickej vybavenosti stavby: „Nájomné byty  2 x 
12 b.j., Bytový dom 2 a inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“,  

m)  čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza túto skutočnosť oznámi Štátnemu fondu 
rozvoja bývania aj s priznanou výškou dotácie. 

 
 

Úloha v plnení. 
V zmysle uznesenia č.412/14 v znení uznesenia 525/14 bola uzatvorená kúpna zmluva  na   
kúpu nehnuteľností nájomný bytový dom a inžinierske siete predávajúceho TO-MY-STAV, 
s.r.o., Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby v meste Prievidza  na Gazdovskej ul. 
a následne boli podané žiadosti o pridelenie dotácie na kúpu bytového domu, technickej 
vybavenosti k bytovému domu a žiadosť o podporu zo ŠFRB. 
- uznesenie v sledovaní 

 
 
Uznesenie č. 414/II./14 
Mestské zastupiteľstvo 
II.   ukladá právnej kancelárii 

vykonať všetky potrebné právne  kroky za účelom určenia neplatnosti Zmluvy 
o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 15.11.2010 s Mgr. Petrom Šebom,  
trvale bytom Prievidza, Veterná ul. č.716/35, 

 
Právna kancelária pripravuje podanie návrhu na súd. 
- uznesenie v sledovaní 
 
Uznesenie č. 414/III./14 
III. ukladá prednostovi MsÚ 

zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny celého Územného plánu mesta Prievidza, 
ktorý bude pripomienkovaný za každý výbor volebného obvodu samostatne.  
 

Výborom volebných obvodov bola rozoslaná požiadavka na doplnenie zoznamu 
problémových lokalít, ktoré by boli následne zaradené do obsahu Zmien a doplnkov ÚPN-M. 
Po konečnom vyhodnotení prijatých podnetov k problémovým lokalitám od VVO 
a súkromných subjektov, po preverení aktuálnosti zonálnych územnoplánovacích 
dokumentácii a určení konkrétneho rozsahu zmien a doplnkov ÚPD je následne potrebné 
pred podaním žiadosti o dotáciu splniť všetky požadované náležitosti žiadosti v stanovenom 
rozsahu (výber a uzatvorenie zmluvy so spracovateľom prostredníctvom verejného 
obstarávania, prijatie uznesenia MsZ  o max. 3-ročnej lehote schválenia predmetnej ÚP 
dokumentácie od pridelenia dotácie, atď.).  Predpokladaný rozsah úkonov reálne určuje 
najbližší možný termín predloženia žiadosti o dotáciu k 15.01.2016. Uvedený postup je 
priebežne konzultovaný s architektom mesta. 
- uznesenie v sledovaní 

 
Uznesenie č. 450/II./14  
Mestské zastupiteľstvo  
II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Modernizácia monitorovacieho kamerového 
systému v meste Prievidza“,  
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b) kofinancovanie projektu vo výške 2 000 € t.j. 20 % z celkových výdavkov na 
projekt.  

 
V súčasnej dobe prebieha proces hodnotenia a výberu žiadostí, čakáme na výsledok. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 451/II./14  
Mestské zastupiteľstvo  
II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého, Prievidza, A. 
Hlinku, pred domom piaristov“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 587 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.  
 
V súčasnej dobe prebieha proces hodnotenia a výberu žiadostí, čakáme na výsledok. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 452/II./14 
Mestské zastupiteľstvo  
I. schvaľuje  

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza 
(2007 – 2013) pre rok 2015 s tým, že do konca roka 2015 bude Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 2013) uvedený do 
súladu s ustanoveniami novelizovaného zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja, účinného od 1. januára 2015.  
 

Úloha v plnení. 
- uznesenie v sledovaní 

 
 
Návrh na zrušenie uznesení - rok 2014 
 
 

Návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 58/14 zo dňa 25. 02. 2014 

Dôvodová správa 

Právna kancelária predkladá návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 58/14 zo dňa 25.02.2014, 

ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – 

plynovodov v rámci investičného zámeru „Obnova a rekonštrukcia plynovodov Prievidza – 

Juh – ulica Záhradnícka a Jesenského“ a tiež strpieť vstup  na pozemky a miestnu 

komunikáciu v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a opráv 

inžinierskych sietí v prospech  SPP – distribúcia, a. s. Bratislava, a to  z dôvodu, že 

predmetná akcia bola zrušená na základe predloženého návrhu do  IK  dňa 20.06.2014 

a v jej príprave sa už nepokračuje (vyjadrenie zástupcu spoločnosti SPP – Miroslava Hronca 

zaslané e-mailom zo dňa 27.01.2015) 

 

Mestské zastupiteľstvo 

II.  ruší 

uznesenie MsZ č. 58/14 zo dňa 25.02.2014  
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Návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 223/14 zo dňa 27.05.2014 a č. 303/2014 zo dňa 

26.08.2014 

Dôvodová správa 

Právna kancelária predkladá návrh na zrušenie uznesení MsZ č. 223/14 zo dňa 27.05.2014 

a č. 303/2014 zo dňa 26.08.2014, ktorými bolo schválené zriadenie vecného bremena – 

právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody  v prospech vlastníka pozemku parcela 

registra C KN č. 3946/53 a stavby, súpis. č. 201846 na pozemku parc. č. 3946/53 metódou 

pretlaku popod komunikáciu, a to  z dôvodu, že pani Oľga Mrázová svoj zámer na 

vybudovanie prípojky zrušila v celom rozsahu (oznámenie doručené dňa 18.11.2014). 

 

Mestské zastupiteľstvo 

II.  ruší 

uznesenia MsZ č. 223/14 zo dňa 27.05.2014 a č. 303/2014 zo dňa 26.08.2014  

 

Návrh na opravu uznesenia MsZ rok 2014: 

 

Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 517/14 zo dňa 09.12.2014   

Dôvodová správa: 
Uznesením MsZ č. 517/14 bolo schválené stanovenie mesačnej odmeny zástupcu primátorky mesta 
na volebné obdobie 2014-2018 podľa ustanovenia § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom 
znení vo výške 65% z určeného platu primátora mesta a mesačné vyplácanie odmeny.  Pre prípad 
zmeny podmienok výkonu závislej práce u zamestnávateľa, je doteraz schválené znenie uznesenia 
potrebné dať do súladu s predpismi upravujúcimi výkon funkcie zástupcu primátorky mesta, najmä 
s ustanovením § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb., ustanovením § 137 ods. 2 zákona č. 311/2001 
Z.z. a ďalšími vnútornými predpismi Mesta Prievidza, najmä:  Organizačný poriadok, Štatút mesta 
Prievidza a zásad odmeňovania poslancov. Právna kancelária predkladá návrh na zmenu uznesenia 
takto: uznesenie sa dopĺňa o text: 
„III.            schvaľuje  

plat zástupcu primátorky mesta na volebné obdobie 2014 – 2018 podľa § 25 ods. 8 zákona č. 
369/1990 Zb. v platnom znení vo výške 65 % z určeného platu primátora mesta a mesačné 
vyplácanie platu. Zástupcovi primátorky mesta patrí takto schválený plat (presná výška 2 632 
€). 

IV. zástupca primátorky mesta má nárok len na jedno plnenie, odmenu alebo plat v nadväznosti 
na určený rozsah plnenia povinností, uvedených v poverení na výkon jeho funkcie.“  

 

Rok 2013 
Uznesenie č. 136/III./13 
Mestské zastupiteľstvo  
III. poveruje primátorku mesta 
a) vypovedaním Komisionárskej zmluvy zo dňa 01.10.2010 uzavretej s obchodnou 

spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o. v znení všetkých jej doplnkov k 31.12.2013, a podľa 
potreby vypovedať aj ostatné zmluvy uzavreté s obchodnou spoločnosťou TEZAS, 
spol. s r.o., ktoré majú logickú súvislosť so zabezpečovaním činností súvisiacich 
s komisionárskou zmluvou; 

 
b)  uzatvorením komisionárskych zmlúv, prípadne iných zmlúv podobného charakteru, 

najmä so spoločnosťami a organizáciami, v ktorých má mesto Prievidza majetkovú 
účasť alebo je ich spoluzakladateľom, prípadne s inými osobami za podmienky 
dodržania zákona o verejnom obstarávaní, za účelom zabezpečenia všetkých 
povinností a starostlivosti o majetok vyplývajúcich najmä zo zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
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Právna kancelária v zmysle prijatého uznesenia pripravila výpoveď komisionárskej zmluvy. 
Spoločnosť TEZAS, s. r. o., prevzala výpoveď komisionárskej zmluvy dňa 30.04.2013. 
Výpoveď bola účinná k 31.12.2013. Mesto Prievidza uzavrelo dňa 30.9.2013 Komisionársku 
zmluvu so spol. POH, a.s., na účel zabezpečenia služieb v oblasti odpadového 
hospodárstva. Dňa 05.12.2013 bola na základe verejného obstarávania uzavretá zmluva 
o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve so spol. T+T, a.s., so sídlom v Žiline. So 
spol. UNIPA spol. s r.o., je uzatvorená komisionárska zmluva, na základe ktorej spol. 
zabezpečuje služby týkajúce sa verejnej zelene. Dňa 30.12.2013 bola podpísaná so spol. 
UNIPA spol. s r.o., nájomná zmluva, na základe ktorej sa spoločnosti prenechal do nájmu 
majetok mesta na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a rovnako dňa 
30.12.2013 bola podpísaná aj komisionárska zmluva upravujúca zabezpečenie služieb 
v oblasti pohrebníctva. Komisionárska zmluva uzatvorená so spol. TEZAS, s.r.o. na triedený 
(separovaný zber)- triediaca linka, zberové vozidlo, kontajnery, bola vypovedaná  
a výpovedná lehota skončila dňa 31.12.2014. Tento majetok bude následne prostredníctvom 
spol. SMMP, s.r.o., prenechaný do nájmu spol. T+T, a.s., so sídlom v Žiline.      
- uznesenie v sledovaní 

 
 
Uznesenie č. 345/II./13  
Mestské zastupiteľstvo 
II.            schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom 
realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP, 
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t. j. vo  výške 48 100,66 €.  
 
Žiadosť o NFP bola predložená v riadnom termíne, projekt bol schválený  Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V súčasnej dobe prebieha proces verejného 
obstarávania na zhotoviteľa diela, následne prebehne formálna kontrola zo strany SO/RO 
v Trenčíne  a mesto začne s implementáciou aktivít projektu. Predpokladaný termín 
ukončenia projektu je 30.6.2015. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 473/II./13 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice  
„Rekonštrukcia oceľovej lávky cez rieku Nitra“. 

 
Dňa 30.12.2013 uzatvorilo mesto Prievidza Zmluvu o spolupráci s mestom Bojnice. Na 
základe uskutočneného rokovania a verejného obstarávania bola uzavretá Zmluva o dielo na 
vyhotovenie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
i realizačná dokumentácia sú odovzdané. Stavebné povolenie je vydané a právoplatné. 
Lávka osadená, práce zrealizované. 
- návrh na vypustenie zo sledovania  

 
Rok 2011 
Uznesenie č. 73/IV. až VI./11 

Mestské zastupiteľstvo   

IV.  schvaľuje 
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záväzok mesta Prievidza: v prípade zmeny stanoviska mesta Bojnice na kladné          
a zrušenia záporného stanoviska k výstavbe cesty I/64 obchvatu  II. etapy, sa mesto 
Prievidza zaväzuje, že vybuduje prepoj cesty z križovatky ciest Ul. Ľ. Ondrejova, 
Nábrežná ul. a P.J. Šafárika  na uvedenú obchvatovú komunikáciu s tým, že mesto 
Prievidza vybuduje komunikáciu v rámci svojho katastra vrátane mostu cez rieku 
Nitru, 

V.        žiada zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
aby  do svojho harmonogramu výstavby ciest TSK zahrnul požiadavku vybudovania 
komunikácie III. triedy od plánovaného mostu cez rieku Nitru z Ul. Ľ. Ondrejova 
v Prievidzi s križovaním obchvatu a s následným smerovaním na obec Kanianka a 
napojením na komunikačný systém,  
 

VI.       odporúča  primátorke mesta JUDr. Kataríne Macháčkovej 
konať vo veci tak,  aby vyvinula maximálne úsilie spolu s poslancami o čo 
najrýchlejšie zahrnutie uvedenej komunikácie do harmonogramu výstavby TSK tak, 
aby výstavba tejto komunikácie bola realizovaná súbežne s výstavbou cesty I/64 
obchvatu mesta Prievidza. 

 
Technické požiadavky sú uplatnené u investora Slovenská správa ciest Žilina. Projekt pre 
územné rozhodnutie na predĺženie zbernej komunikácie Ul. Ľ. Ondrejova po obchvat I/64 
mesta bol zaradený do návrhu rozpočtu na rok 2015, finančné prostriedky schválené neboli.  
Finančné prostriedky budeme opätovne požadovať do návrhu rozpočtu na rok 2016.  
- uznesenie v sledovaní 

Uznesenie č. 238/III./11 
Mestské zastupiteľstvo  
III. schvaľuje   

obnovu parku pred ÚPSVaR v Prievidzi podľa predloženého návrhu so zachovaním 
fontány v novej, zmodernizovanej podobe s tým, že finančné prostriedky na 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie a finančné prostriedky 
na projekt obnovy parku budú zlúčené do položky projekt „Park pred ÚPSVaR“ na 
sumu 3 250,00 € s tým, že finančné prostriedky na realizáciu prác vo výške 4 200,00 
€ zostanú bez zmeny a budú upravené až na základe výsledku verejného 
obstarávania.  
 

Úloha v plnení. Do návrhu programového rozpočtu na rok 2015 boli žiadané finančné 
prostriedky na realizáciu, avšak schválené neboli. Projekt je zaradený do zásobníka 
projektov pre štrukturálne fondy. 
- uznesenie v sledovaní 

 
Rok 2010 
Uznesenie č. 246/II./10 
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje 

realizovať opatrenia zo záverov statického posudku.  
M – 3 Lávka pre peších – Nábrežie sv. Cyrila – Nábrežie A. Kmeťa  

        Projekt a dočasné podopretie do úpravy rozpočtu pre rok 2010. Celkové náklady:  
po vypracovaní projektu. Realizácia sanácie do rozpočtu mesta pre rok 2011; 
M – 9 Lávka pre peších, potrubný most – Nábrežie sv. Metoda – Nábrežie J. 
Kalinčiaka. 

        Projekt a realizácia stavby do úpravy rozpočtu mesta pre rok 2010. Celkové 
        náklady: budú známe po vypracovaní projektu. 
 

V zmysle  uznesenia realizuje mesto závery statického posudku takto:     
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- M-3  lávka pre peších  Nábrežie sv.Cyrila - Nábrežie A.Kmeťa:  
Na základe požiadavky poslancov VVO č.1 vybudovať novú lávku a nevykonávať 
sanáciu pôvodnej lávky bolo verejné obstarávanie „Sanácia lávky M-3 cez rieku 
Handlovka“ zrušené a vyhlásené bolo verejné obstarávanie na zadanie zákazky 
vypracovanie projektovej dokumentácie „Lávka M-3 cez rieku Handlovka“ (PD novej 
lávky). Víťazom sa stala spoločnosť Noving, s.r.o., Námestie SNP 323/8, Nováky, 
ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu novej lávky v mesiacoch august, 
september 2014. V súčasnosti sa pripravujú vyjadrenia dotknutých orgánov 
a organizácií k PD pre získanie povolení na realizáciu stavby. 

- uznesenie v sledovaní 
 

- M-9 lávka pre peších, potrubný most: Finančné prostriedky na vypracovanie 
projektovej dokumentácie neboli schválené v programovom rozpočte na r.2015,  
opätovne bude predložená požiadavka v rámci I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015. 

- uznesenie v sledovaní 

 
Rok 1997 
Uznesenie č. 224/II./97  v znení č. 345/II./14 
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje  

predkladanie vyhodnotenia uznesení MsZ, týkajúcich sa predaja nehnuteľností 
z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien 2 x ročne a to v mesiaci 
apríl a október. 
 

Právna kancelária vyhodnotí uznesenia týkajúce sa predaja nehnuteľností z majetku mesta, 
kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien v mesiaci apríl 2015. 

- uznesenie v sledovaní 
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Príloha č. 1 

 

S p r á v a 

o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 28. 10. 2014 do 23. 02. 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 28. 10. 2014 do 23. 02. 

2015.  

V tomto období bolo skončených 22 kontrol a zostávajú rozpracované 4 kontroly. Vo 

všetkých prípadoch je kontrolovaným subjektom mesto – MsÚ. 

 

           a)  SKONČENÉ  KONTROLY 

 

Kontrola dotácií poskytnutých v roku 2013 na podporu aktivít z rozpočtu mesta 

Prievidza z Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi 

a mládežou, z Programu 11 - Kultúra, Podprogram 4 – Podpora kultúrnych a iných 

spoločenských aktivít, z Programu 12 – Prostredie pre život, Podprogram 8 – Správa 

a údržba verejnej zelene a z Programu 13 – Sociálne služby, Podprogram 2 – 

Príspevky neštátnym subjektom so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu 

poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov – na základe poverení č. 15/2014 zo dňa 

08. 10. 2014, č. 20/2014  zo dňa 15. 10. 2014, č. 21/2014 zo dňa 27. 10. 2014, č. 

22/2014 zo dňa 31. 10. 2014, č. 23/2014 zo dňa 06. 11. 2014, č. 24/2014 zo dňa 11. 

11. 2014, č. 25/2014 zo dňa 19. 11. 2014, č. 26/2014 zo dňa 21. 11. 2014, č. 27/2014 

zo dňa 26. 11. 2014, č. 28/2014 zo dňa 01. 12. 2014, č. 29/2014 zo dňa 15. 12. 2014 , 

č. 30/2014 zo dňa 15. 12. 2014, č. 31/2014 zo dňa 15. 12. 2014, č. 32/2014 zo dňa 17. 

12. 2014, č. 33/2014 zo dňa 17. 12. 2014, č. 34/2014 zo dňa 17. 12. 2014, č. 35/2014 

zo dňa 29. 12. 2014, č. 36/2014 zo dňa 29. 12. 2014, č. 37/2014 zo dňa 29. 12. 2014, 

č. 38/2014 zo dňa 29. 12. 2014, č. 39/2014 zo dňa 29. 12. 2014. 

 
 Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2014 

a kontrolovaným obdobím bol rok  2013 .  

Účelom bola kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu, ktoré boli poskytnuté 

právnickým a fyzickým osobám- podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, 

všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania 

a zamestnanosti. 
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zmlúv 

a postupov pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu mesta. 

 

Grantový systém mesta a spôsob poskytovania dotácií v roku 2013 sa riadil všeobecne 

záväzným nariadením mesta (ďalej len „VZN“) schváleným mestským zastupiteľstvom (ďalej len 

„MsZ“) dňa 30.10.2012.  

 

Sedemnásť dotácií bolo  poskytnutých rôznym subjektom, v štyroch prípadoch boli 

jednému subjektu  poskytnuté po dve dotácie.  
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Graf č.1  Výška poskytnutých dotácií v jednotlivých programoch 

 

 

 

 

Tabuľka zobrazuje prijímateľov dotácií s uvedením počtu poskytnutých dotácií  a výškou 

poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por.  kontrolované  subjekty 
počet 
poskytnutých 

poskytnuté dotácie 

číslo   dotácií vo finančnom vyjadrení v EUR 

1 MC Slniečko o. z. Prievidza 2 500 

2 ICM Prievidza  1 600 

3 Sociálna šanca – SK, Prievidza 1 150 

4 Slovenský skauting, 14. zbor 1 500 

5 Nadácia WINGS FOREVER 1 268 

6 Jednota dôchodcov na Slovensku 1 300 

7 
Sl. zväz protifašistických 
bojovníkov 

1 100 

8 CSS DOMINO Prievidza 1 250 

9 Nový domov n.o., Prievidza 1 350 

10 Spokojnosť – centrum soc. služieb 1 200 

11 OZ K-2000, Prievidza 2 400 

12 Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z. 1 500 

13 RKC v Prievidzi 2 1 200 

14 Piaristická spojená škola F. Hanáka 1 300 

 15. Art point, Prievidza 2 600 

16 Literárny klub POET, Prievidza 1 100 

17 Žilinská univerzita, Žilina 1 1 180 

18 Múdre sovičky, Prievidza 1 420 

19 MO - Slovenský rybársky zväz  1 600 

20 MO - Slovenský rybársky zväz 1 1 000 

21 Spokojnosť – centrum soc. služieb 1 4 000 

  spolu 25 13 518 
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Kontrolované doklady:  

Žiadosti o poskytnutie dotácií s prílohami, zmluvy o poskytnutí dotácií, vyúčtovanie poskytnutých finančných 

prostriedkov v zmysle podmienok stanovených vo VZN. 

 

 

  

1. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou 

na podporu Materského centra Slniečko o.z., Prievidza so zameraním na 

dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov.  

 

Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

461/2013/TZ/2.3.4  a č. 745/2013/TZ/2.3.4  je predmetom vykonanej následnej finančnej 

kontroly.  
 

Kontrolné zistenie: 

a) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že predložené vyúčtovanie dotácie poskytnutej 

z rozpočtu mesta neobsahovalo všetky účtovné doklady (chýbajú výdavkové 

pokladničné doklady z účtovníctva prijímateľa dotácie a menný zoznam osôb so 

zdôvodnením poskytnutého občerstvenia). Nakoľko prijímateľ dotácie nepredložil 

a poskytovateľ dotácie nepožadoval všetky účtovné doklady, došlo týmto 

k porušeniu § 7 bod 3.  písm. c ) VZN č. 131/2012. 
 

Záver: 

Na základe prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly zo  dňa 19. 

01. 2015 prijal kontrolovaný subjekt dňa 30. 01. 2015 opatrenie na nápravu zisteného 

nedostatku a v stanovenom termíne predložil písomnú správu o splnení prijatého opatrenia.  
 

 

2. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou 

na podporu Informačného centra mladých Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

375/2013/TZ/2.3.4 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa 

kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Kontrolné zistenie:  

a) V zmysle článku III. bod 1.  zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta mali byť 

finančné prostriedky zmluvnej strane poukázané do 14 dní od podpísania zmluvy. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že zmluva bola podpísaná dňa 24. 06. 2013, 

 finančné prostriedky boli uhradené dňa 22. 07. 2013, tieto  mali byť poskytnuté do 08. 

07. 2013, čím nebol dodržaný článok  III. bod 1.  zmluvy.  
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Záver: 

Na základe prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly zo  dňa 19. 

01. 2015 prijal kontrolovaný subjekt dňa 30. 01. 2015 opatrenie na nápravu zisteného 

nedostatku   a v stanovenom termíne predložil písomnú správu o splnení prijatého opatrenia.  
 

 

3. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou 

na podporu združenia Sociálna šanca – SK, Prievidza 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. 
 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

292/2013/TZ/2.3.4 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa 

kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  
 

Kontrolné zistenie:  

a) V zmysle článku III. bod 1.  zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta mali byť 

finančné prostriedky zmluvnej strane poukázané do 14 dní od podpísania zmluvy. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, zmluva bola podpísaná dňa 24. 05. 2013,  finančné 

prostriedky boli uhradené dňa 12. 06. 2013, tie mali byť poskytnuté do 07. 06. 2013, 

Uvedeným postupom nebol dodržaný článok  III. bod 1.  zmluvy.  
 

Záver: 

Na základe prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly zo  dňa 19. 

01. 2015 prijal kontrolovaný subjekt dňa 30. 01. 2015 opatrenie na nápravu zisteného 

nedostatku  a v stanovenom termíne predložil písomnú správu o splnení prijatého opatrenia.  
 

 

4. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou 

na podporu  Slovenského skautingu, 14. zbor Prievidza 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. 
 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

291/2013/TZ/2.3.4 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa 

kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  
 

Kontrolné zistenie:  

a) V zmysle článku III. bod 1.  zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta mali byť 

finančné prostriedky zmluvnej strane poukázané do 14 dní od podpísania zmluvy. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že zmluva bola podpísaná dňa 24. 05. 2013, 



5 

 

 finančné prostriedky boli uhradené dňa 12. 06. 2013, tieto mali byť poskytnuté do 07. 

06. 2013, čím nebol dodržaný  článok  III. bod 1.  zmluvy.  
 

Záver: 

Na základe prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly zo  dňa 19. 

01. 2015 prijal kontrolovaný subjekt dňa 30. 01. 2015 opatrenie na nápravu zisteného 

nedostatku  a v stanovenom termíne predložil písomnú správu o splnení prijatého opatrenia.  

 

5. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou 

na podporu  Nadácie WINGS FOREVER – NAVŽDY KRÍDLA, Prievidza 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. 
 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

726/2013/TZ/2.3.4 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa 

kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  
 

Záver: 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že boli dodržané podmienky na poskytnutie 

verejných prostriedkov a taktiež dodržané podmienky ich použitia v súlade so zmluvou a VZN. 

Na základe uvedeného bol z kontroly vypracovaný záznam o výsledku  následnej finančnej 

kontroly.   

 

 

6. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 13 – Sociálne služby, Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom 

na podporu združenia Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO 07, Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

416/2013/TZ/2.3.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa 

kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Kontrolné zistenia: 

a) Predložená žiadosť neobsahovala meno, priezvisko a podpis zamestnanca finančného 

oddelenia, čím sa nepostupovalo v súlade s § 5 VZN č. 131/2012.  

b) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že predložené vyúčtovanie dotácie poskytnutej 

z rozpočtu mesta neobsahovalo všetky účtovné doklady (chýbajú výdavkové 

pokladničné doklady z účtovníctva prijímateľa dotácie). Nakoľko prijímateľ dotácie 

nepredložil a poskytovateľ dotácie nepožadoval všetky účtovné doklady, došlo týmto 

k porušeniu § 7 bod 3.  písm. c ) VZN č. 131/2012. 
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Záver: 

Na základe prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly zo dňa 19. 

01. 2015 prijal kontrolovaný subjekt dňa 30. 01. 2015 opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov  a v stanovenom termíne predložil písomnú správu o splnení prijatých opatrení.  

 

7. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 13 – Sociálne služby, Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom 

na podporu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ZO Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

342/2013/TZ/2.3.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa 

kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Kontrolné zistenia: 

a) Predložená žiadosť neobsahovala meno, priezvisko a podpis zamestnanca finančného 

oddelenia, čím sa nepostupovalo v súlade s § 5 VZN č. 131/2012.  

b) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že predložené vyúčtovanie dotácie poskytnutej 

z rozpočtu mesta neobsahovalo všetky účtovné doklady (chýbajú výdavkové 

pokladničné doklady z účtovníctva prijímateľa dotácie). Na základe uvedeného došlo 

k porušeniu § 7 bod 3.  písm. c ) VZN č. 131/2012. 

c) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že referent pre rozpočet z finančného oddelenia 

vykonal kontrolu dňa 09. 10. 2013. Nakoľko  finančné prostriedky boli uhradené dňa 

02. 07. 2013, uvedeným konaním došlo k porušeniu zákona č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon č. 502/2001 Z.z.) a k porušeniu bodu 3.3 internej smernice Kolobeh 

účtovných dokladov mesta Prievidza IS-10. 

 

Záver: 

Na základe prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly zo dňa 19. 

01. 2015 prijal kontrolovaný subjekt dňa 30. 01. 2015 opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov  a v stanovenom termíne predložil písomnú správu o splnení prijatých opatrení.  

 

 

8. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 13 – Sociálne služby, Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom 

na podporu Centra sociálnych služieb – DOMINO, Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

591/2013/TZ/2.3.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa 
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kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Kontrolné zistenia: 

a)  Predložené doklady k žiadosti  neboli overené zapisovateľom komisie MsZ, čím    

      došlo k porušeniu §5 bod 3 VZN. 

b)  Kontrolou úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti možno konštatovať, že žiadosť  

     o dotáciu obsahovala  neúplne vyplnený zápis zapisovateľa príslušnej komisie MsZ    

     (časť Vyplní zamestnanec – zapisovateľ príslušnej komisie MsZ). 

 

Záver: 

Na základe prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly zo  dňa 19. 

01. 2015 prijal kontrolovaný subjekt dňa 30. 01. 2015 opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov  a v stanovenom termíne predložil písomnú správu o splnení prijatých opatrení.  

 

 

9. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 13 – Sociálne služby, Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom 

na podporu neziskovej organizácie Nový domov n.o., Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

592/2013/TZ/2.3.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa 

kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

 

Kontrolné zistenia: 

a) Predložená žiadosť neobsahovala meno, priezvisko a podpis zamestnanca finančného 

oddelenia, čím sa nepostupovalo v súlade s § 5 VZN č. 131/2012.  

b) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že Novy domov n.o. nezverejnila na  svojej webovej 

stránke presnú sumu poskytnutej dotácie, čím nebol dodržaný článok III. bod 3. 

zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.  

 

Záver: 

Na základe prerokovania správy o výsledku následnej finančnej kontroly zo  dňa 19. 

01. 2015 prijal kontrolovaný subjekt dňa 30. 01. 2015 opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov  a v stanovenom termíne predložil písomnú správu o splnení prijatých opatrení.  

 

 

10. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou 

na podporu neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, 

n.o., Prievidza 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 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v organizačných útvaroch mestského úradu. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

644/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa kontrolou 

overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v tých organizačných 

útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Záver: 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že boli dodržané podmienky na poskytnutie 

verejných prostriedkov a taktiež dodržané podmienky ich použitia v súlade so zmluvou a VZN. 

Na základe uvedeného bol z kontroly vypracovaný záznam o výsledku  následnej finančnej 

kontroly.  

11. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 11 - Kultúra, Podprogram 4 – Podpora kultúrnych a iných 

spoločenských aktivít na podporu občianskeho združenia K – 2000, Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

71/2013/TZ/1.1 a č. 219/2013/TZ/1.1  je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. 

Súčasne sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Záver: 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že boli dodržané podmienky na poskytnutie 

verejných prostriedkov a taktiež dodržané podmienky ich použitia v súlade so zmluvou a VZN. 

Na základe uvedeného bol z kontroly vypracovaný záznam o výsledku  následnej finančnej 

kontroly.   

 

12. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 11 - Kultúra, Podprogram 4 – Podpora kultúrnych a iných 

spoločenských aktivít na podporu občianskeho združenia Divadlo „A“ a Divadlo 

SHANTI, o.z., Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

502/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa kontrolou 

overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v tých organizačných 

útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Kontrolné zistenie:  
a) Predložené vyúčtovanie poskytnutej dotácie neobsahuje bankový výpis o úhrade 

predmetnej faktúry.  Uvedeným spôsobom došlo k porušeniu § 7 VZN č. 131/2012 
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nakoľko sa  nezabezpečilo preukázateľne, kompletne a správne zdokladovanie použitej 

dotácie. 

 

Záver: 

Na základe uvedeného bola z kontroly vypracovaná správa o následnej finančnej 

kontrole.  

 

 

13. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 11 - Kultúra, Podprogram 4 – Podpora kultúrnych a iných 

spoločenských aktivít na podporu Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

213/2013/TZ/1.1 a č. 345/2013/TZ/1.1  je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. 

Súčasne sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Kontrolné zistenia:  

a)  Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola zaevidovaná v registratúrnom denníku 

a označená spisovou značkou. Uvedeným spôsobom došlo k porušeniu internej 

smernice IS-05 Registratúrny poriadok a Registratúrny plán mesta Prievidza. 

b) V zmysle článku III. bod 1.  zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta mali byť 

finančné prostriedky zmluvnej strane poukázané do 14 dní od podpísania zmluvy. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že zmluva bola podpísaná dňa 12. 04. 2013, 

 finančné prostriedky boli uhradené dňa 03. 05. 2013, tie mali byť poskytnuté do 28. 

04. 2013, čím nebol dodržaný článok  III. bod 1.  zmluvy. 

 

Záver: 

 Na základe uvedeného bola z kontroly vypracovaná správa o následnej finančnej 

kontrole.  

 

 

14. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 11 - Kultúra, Podprogram 4 – Podpora kultúrnych a iných 

spoločenských aktivít na podporu Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, 

Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

721/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa kontrolou 

overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v tých organizačných 

útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  
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Záver: 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že boli dodržané podmienky na poskytnutie 

verejných prostriedkov a taktiež dodržané podmienky ich použitia v súlade so zmluvou a VZN. 

Na základe uvedeného bol z kontroly vypracovaný záznam o výsledku  následnej finančnej 

kontroly.   

 

 

15. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 11 - Kultúra, Podprogram 4 – Podpora kultúrnych a iných 

spoločenských aktivít na podporu občianskeho združenia Art point, Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

281/2013/TZ/1.1 a č. 677/2013/TZ/1.1  je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. 

Súčasne sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Kontrolné zistenia: 

a) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že predložené vyúčtovanie dotácie poskytnutej 

z rozpočtu mesta neobsahovalo v dvoch prípadoch všetky účtovné doklady (chýbajú 

výdavkové pokladničné  doklady z účtovníctva prijímateľa dotácie a taktiež 

neobsahovalo všetky účtovné doklady , ktoré by  preukázateľne, kompletne a správne 

dokladovali použitie dotácie na stanovený účel. Na základe uvedeného došlo 

k porušeniu § 7 bod 3.  písm. c ) VZN č. 131/2012.  

b) V zmysle článku III. bod 1.  zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta mali byť 

finančné prostriedky zmluvnej strane poukázané do 14 dní od podpísania zmluvy. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, zmluva bola podpísaná dňa 23. 10. 2013,  finančné 

prostriedky boli uhradené dňa 07. 11. 2013, tie mali byť poskytnuté do 06. 11. 2013, 

čím nebol dodržaný článok  III. bod 1.  zmluvy.     

 

Záver: 

 Na základe uvedeného bola z kontroly vypracovaná správa o následnej finančnej 

kontrole.  

 

 

16. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 11 - Kultúra, Podprogram 4 – Podpora kultúrnych a iných 

spoločenských aktivít na podporu Literárneho klubu POET, Prievidza 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 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

276/2013/TZ/1.1  je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa kontrolou 
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overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v tých organizačných 

útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Kontrolné zistenia:  
a) Predložené  vyúčtovanie poskytnutej dotácie neobsahuje v jednom prípade výdavkový 

pokladničný doklad, v dvoch prípadoch sú priložené účtovné doklady dostatočne 

nepreukázateľné v plnom rozsahu a v jednom prípade chýba k predloženému výdavku 

ďalší účtovný doklad preukazujúci skutočné použitie finančných prostriedkov.  

Uvedeným spôsobom došlo k porušeniu § 7 VZN č. 131/2012 nakoľko sa  

nezabezpečilo preukázateľne, kompletne a správne zdokladovanie použitej dotácie. 

b) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že Literárny klub POET na svojej webovej stránke 

neuviedol výšku poskytnutej dotácie, čím  nedodržal článok III. bod 3. zmluvy 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.  

 

Záver: 

 Na základe uvedeného bola z kontroly vypracovaná správa o následnej finančnej 

kontrole.  

 

 

17. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou 

na podporu Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 

Detašované pracovisko Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

720/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa kontrolou 

overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v tých organizačných 

útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Záver: 

 Vykonanou kontrolou bolo zistené, že boli dodržané podmienky na poskytnutie 

verejných prostriedkov a taktiež dodržané podmienky ich použitia v súlade so zmluvou a VZN. 

Na základe uvedeného bol z kontroly vypracovaný záznam o výsledku  následnej finančnej 

kontroly.   

 

 

18. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou 

na podporu občianskeho združenia MÚDRE SOVIČKY, Prievidza 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. 
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 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

282/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa kontrolou 

overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v tých organizačných 

útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Záver: 

 Vykonanou kontrolou bolo zistené, že boli dodržané podmienky na poskytnutie 

verejných prostriedkov a taktiež dodržané podmienky ich použitia v súlade so zmluvou a VZN. 

Na základe uvedeného bol z kontroly vypracovaný záznam o výsledku  následnej finančnej 

kontroly.   

 

19. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 9 - Vzdelávanie, Podprogram 8 – Podpora práce s deťmi a mládežou 

na podporu  Mestskej organizácie – Slovenského rybárskeho zväzu, Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

310/2013/TZ/2.3.4 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa 

kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

 

Kontrolné zistenie: 

a) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že referent pre rozpočet z finančného oddelenia 

uvedením dátumu kontroly  dňa 21. 06. 2013 nedodržal postupnosť pri vykonávaní 

predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 

502/2001 Z.z.) a v zmysle bodu 3.3 internej smernice Kolobeh účtovných dokladov 

mesta Prievidza IS-10, nakoľko  predbežná  finančná kontrola nebola uskutočnená 

v procese realizácie finančnej operácie- pred samotným uskutočnením úhrady výdavku 

(finančné prostriedky boli uhradené dňa 19. 06. 2013). 

 

Záver: 

 Na základe uvedeného bola z kontroly vypracovaná správa o následnej finančnej 

kontrole.  

 

 

20. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 12 – Prostredie pre život, Podprogram 8 – Správa a údržba verejnej 

zelene na podporu Mestskej organizácie – Slovenského rybárskeho zväzu, 

Prievidza 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. 
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 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

685/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa kontrolou 

overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v tých organizačných 

útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

Záver: 

 Vykonanou kontrolou bolo zistené, že boli dodržané podmienky na poskytnutie 

verejných prostriedkov a taktiež dodržané podmienky ich použitia v súlade so zmluvou a VZN. 

Na základe uvedeného bol z kontroly vypracovaný záznam o výsledku  následnej finančnej 

kontroly.   

 

21. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 13 – Sociálne služby, Podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom 

na podporu neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, 

n.o., Prievidza 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. 

 

 Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

79/2013/TZ/2.3.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne sa kontrolou 

overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v tých organizačných 

útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 

 

Kontrolné zistenie: 

a) V zmysle článku II. bod 2.  zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta mala byť 3. 

splátka finančných prostriedkov prijímateľovi dotácie poukázaná do 30. 08. 2013. 

Vykonanou kontrolou v účtovníctve mesta  bolo zistené, že  finančné prostriedky vo 

výške 1 000,00 € (3. splátka) boli uhradené dňa 05. 09. 2013, čím došlo k porušeniu 

článku  II. bod 2.  zmluvy.  

 

 

Záver: 

 Na základe uvedeného bola z kontroly vypracovaná správa o následnej finančnej 

kontrole.  

 

 

 Spoločné zhrnutie: 

 Mesto týmto poskytlo dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov v rozpore  s podmienkami ustanovenými VZN, 

čím porušilo zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Z uvedených kontrol 

boli v 14 prípadoch  vypracované správy o následnej finančnej kontrole a v 7 prípadoch boli 

vypracované záznamy o následnej finančnej kontrole. 
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 Spoločné opakujúce sa kontrolné zistenia:  

 

- v  ôsmich prípadoch došlo k porušeniu § 7 bod 3c) VZN č. 131/2012 v znení Dodatku 

č. 1 ( neboli predložené všetky požadované účtovné doklady, ktoré preukázateľne, 

kompletne a správne dokladujú použitie dotácie na schválený účel v zmysle platnej 

uzatvorenej zmluvy) 

- v piatich prípadoch neboli dodržané zmluvne dohodnuté podmienky – porušenie čl. III. 

bod 1 zmluvy ( termín poskytnutia finančných prostriedkov) 

- v dvoch prípadoch došlo k porušeniu §9 zákona č. 502/2001 Z.z. (predbežná finančná 

kontrola) 

- jeden krát bol porušený § 5 bod 3 VZN č. 131/2012 v znení Dodatku č. 1 ( neoverenie 

kópie príloh zapisovateľom príslušnej komisie) 

- v štyroch prípadoch došlo k porušeniu § 5 VZN č. 131/2012 v znení Dodatku č. 1 

(Predložená žiadosť neobsahovala meno, priezvisko a podpis zamestnanca finančného 

oddelenia ) 

- v dvoch prípadoch neboli dodržané zmluvne dohodnuté podmienky– porušenie čl. III. 

bod 3 zmluvy ( nezverejnenie výšky poskytnutých finančných prostriedkov) 

- v jednom prípade došlo k porušeniu  registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu 

( žiadosť bez zaevidovania v centrálnej evidencii) 

 

  
                            

 

 
 Graf č.2  Prehľad o počte  porušení  za kontrolované obdobie  
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22. Kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti v 

Meste Prievidza a na MsÚ Prievidza. 

 

Účelom kontroly je preveriť dodržiavanie zákazu vykonávať niektoré platby 

v hotovosti v kontrolovanom subjekte. 

 

Kontrolované doklady: 
1_3, 4_6,7_9,10_12_2013 pokladničná kniha Kováčová 4-krát v pdf. súbore,  

1_3, 4_6,7_9,10_12_2013 pokladničná kniha Bystráková 4-krát v pdf. súbore, 

1_12_2013 pokladničná kniha Štefaneková 1-krát v pdf. súbore, 

1_12_2013 pokladničná kniha Kucmanová 1-krát v pdf.súbore, 

pokladňa 2013 v xls. súbore, 

pokladňa 2014 v xls. súbore, 

Nájomná zmluva za nebytové priestory č. 02/2011, 

Nájomná zmluva č. 2/2013. 

 

Kontrolné zistenie: 

a) V roku  2014 mesto prijalo platbu v hotovosti nad limit stanovený v § 4 ods. 1 

zákona č. 394/2012 v platnom znení, t . j. nad 5 000 eur z jedného zmluvného 

vzťahu v dvoch prípadoch. Uvedeným spôsobom došlo k porušeniu citovaného 

zákona. 

 

Záver: 

 Na základe uvedeného bola z kontroly vypracovaná správa o následnej finančnej 

kontrole. 

 

 

b) 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. 

 

 

V Prievidzi 18. 02. 2015 

 

                                                                                           Ing. Henrieta Gebrlínová  

                                                                                           hlavná kontrolórka mesta 
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Príloha č. 2 

S t a n o v i s k o 

 

hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 

 

  

V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi a v súlade s ustanovením § 18 d)   

ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonala hlavná 

kontrolórka  kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. V predloženom materiáli č. 

12/2015 je vyhodnotených 15 uznesení prijatých v rokoch 1997 – 2014. Vyhodnotenie 

obsahuje 2 uznesenia schválené v roku  2014 a 1 uznesenie v roku 2013 , ktoré sú po ich 

vyhodnotení ako splnené navrhnuté na vypustenie zo sledovania.  

 

Z uznesení  navrhnutých na vypustenie zo sledovania vybrala hlavná kontrolórka 

na kontrolu 1 uznesenie: 
 

1. Uznesenie  č. 473/II./13, ktorým MsZ schválilo uzatvorenie Zmluvy o spolupráci  

medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice  „Rekonštrukcia oceľovej lávky cez rieku Nitra“. 
 

Skontrolovaná bola  Zmluva o spolupráci uzatvorená dňa 30. 12. 2013 medzi mestom 

Prievidza v zastúpení primátorkou mesta a mestom Bojnice v zastúpení primátorom mesta, 

ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 17/2014/OZ/2.4.1 , následne  zverejnená 

dňa 13. 01. 2014 a nadobudla účinnosť dňa 14. 01. 2014.     

 Účelom zmluvy je zabezpečiť spoluprácu zmluvných strán pri realizácii akcie: 

„Rekonštrukcia oceľovej lávky pre peších cez rieku Nitra“, ktorej investorom a stavebníkom 

budú obidve zmluvné strany. Tieto sa dohodli uzatvoriť zmluvu o dielo s projektantom 

a zhotoviteľom stavby formou trojdohody. Náklady spojené s vykonaním diela budú 

odsúhlasené oboma zmluvnými stranami, ktoré zaplatí mesto Prievidza a následne ½ sumy 

refakturuje mestu Bojnice.  

 

Dňa 18. 03. 2014 bola na základe vykonaného verejného obstarávania uzatvorená 

Zmluva o dielo medzi objednávateľom č. 1 mesto Prievidza, objednávateľom č. 2 mesto 

Bojnice a zhotoviteľom Ing. Miroslav Svítok – STATIKA, Bojnice, ktorá bola  zaevidovaná 

v centrálnej evidencii pod č. 180/2014/OZ/2.4.1. Táto  bola zverejnená dňa 18. 03. 2014 

a nadobudla účinnosť dňa 19. 03. 2014.     

 Predmetom zmluvy je zhotovenie projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia 

oceľovej lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitra“ v rozsahu dokumentácie pre 

stavebné povolenie, realizáciu stavby a výkon autorského dozoru. Zmluvné strany sa dohodli 

na cene za dielo a to:  

1 650,00 € za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie    

1 550,00 € za projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby 

   350,00 € cena autorského dozoru. 

 Mesto Prievidza a mesto Bojnice sa zaviazali financovať projektovú dokumentáciu 

v pomere ½ nákladov na celkovú stavbu.   

 Dňa 24. 06. 2014 bolo vydané Stavebné povolenie č. 2.4.3-06–5797-2014 pre stavbu  

„Rekonštrukcia oceľovej lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitra“, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť  dňom 28. 07. 2014. 

 

Následne dňa 26. 09. 2014  bola uzatvorená  Zmluva o dielo medzi mestom Prievidza 

v zastúpení primátorkou mesta a mestom Bojnice v zastúpení primátorom mesta ako 
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objednávateľmi a zhotoviteľom ZUS servis s.r.o., Žiar nad Hronom v zastúpení konateľom 

spoločnosti, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 730/2014/OZ/2.4.1 , 

zverejnená dňa 26. 09. 2014 a nadobudla účinnosť dňa 27. 09. 2014.     

 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – stavbu na základe projektu „Rekonštrukcia 

oceľovej lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitra“.  

 Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške 99 807,15 € bez DPH 

(111 975,20 € s DPH).  

 Stavba bola na základe zápisu o odovzdávaní a prevzatí diela odovzdaná dňa 29. 12. 

2014.   

 Dňa 09. 01. 2015 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č. 2.4.2-06-8527-2014 na 

stavbu „Rekonštrukcia oceľovej lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitra“ , ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňom 14. 01. 2015.   

 

 

Na základe vykonanej kontroly zmluvy o spolupráci, zmluvy o dielo na 

projektovú dokumentáciu, zmluvy o dielo, zápisu o odovzdaní a prevzatí diela 

a kolaudačného rozhodnutia konštatujem, že práce boli zrealizované, lávka osadená, 

čím  bolo uznesenie splnené. Na základe týchto skutočností odporúča hlavná 

kontrolórka MsZ v Prievidzi prijať materiál č. 12/2015 s pripraveným návrhom na 

uznesenie.   
 

 

 

V Prievidzi dňa 17. 02. 2015 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Henrieta Gebrlínová 

                                                                                        hlavná kontrolórka mesta 

 

    

     


