
 

Správa 

o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky  za I. polrok 2017 
 

 

 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný 

kontrolór predkladá  mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej 

činnosti. 

Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť 

v rozsahu, ktorý mu vyplýva z príslušných ustanovení citovaného zákona a túto vykonával 

v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.  

Kontrolná činnosť v hodnotenom období bola zameraná na kontrolu zákonnosti, 

účinnosti a hospodárnosti nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, vybavovania 

sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane 

nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania 

interných predpisov obce, či kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými 

predpismi. 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 bol schválený MsZ dňa 

19. decembra 2016 Uznesením č. 482/2016. V sledovanom období boli v zmysle plánu 

vykonané nasledovné kontroly: 

 

 

1. Kontrola predložených vyúčtovaní použitia dotácií za rok 2016, ktoré fyzické a 

právnické osoby predložili na základe ustanovení VZN č. 5/2015; 

 

Kontrolou bolo zistené, že vo väčšine vyúčtovaní bolo spracovanie bez náznakov ich 

použitia v rozpore so zmluvami alebo VZN č. 5/2015.  

Nedostatok v predložených vyúčtovaniach bol opäť v tom, že kontrolované subjekty 

vo vyúčtovaní použitia dotácie nesplnili povinnosť z VZN v tom, že vo vecnom zhodnotení 

dosiahnutého účelu poberatelia dotácie buď neuviedli nič, alebo v tomto odseku skopírovali 

účel použitia prostriedkov zo zmluvy, alebo tento požadovaný bod vyúčtovania odignorovali. 

Vzhľadom na skutočnosť, že poberatelia dotácie disponujú s finančnými prostriedkami 

všetkých občanov mesta Nováky, vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu malo obsahovať 

popis, ako boli jednotlivé účely použitia dotácie naplnené, aký prospech priniesli občanom 

Mesta (koľko účastníkov sa zúčastňovalo akcií, koľko občanov mesta Nováky si bolo pozrieť 

dotovanú akciu), aké úspechy alebo ocenenia dosiahli členovia danej organizácie, poprípade 

návrhy na vylepšenie organizovania do budúcna, ciele jednotlivých poberateľov dotácií 

v budúcich obdobiach, zdôvodniť prečo by sa mali obyvatelia mesta Nováky skladať na ich 

činnosť.  

Kontrolované bolo aj odstránenie nedostatkov, ktoré hlavný kontrolór uviedol pri 

predložení vyúčtovaní prvej časti vyúčtovania dotácií za obdobie roka 2016 január - august. 

Nedostatky boli napravené.  

 

 



2. Kontrola správnosti vedenia a nakladania s peňažnými prostriedkami v hotovosti 

v pokladni mesta a kontrola plnenia opatrení z kontroly vykonanej v roku 2015; 

 

V roku 2015 bola vykonaná prvý krát kontrola pokladne, pri ktorej bolo hlavným 

kontrolórom navrhnutých prijať viacero opatrení. Kontrolou v roku 2017 hlavný kontrolór 

konštatoval, že všetky opatrenia boli prijaté a zapracované do novej smernice mesta Nováky o 

manipulácii s pokladničnou hotovosťou a ceninami. 

Funkciu pokladník vykonávajú v MsÚ Nováky tri zamestnankyne. So všetkými 

uzatvorilo mesto po kontrole v roku 2015 dohody o hmotnej zodpovednosti za finančnú 

hotovosť, ktorú vyberie do zverenej pokladne. Hodnotené to bolo ako zlepšenie stavu, lebo 

pri kontrole v roku 2015 mala dohodu o hmotnej zodpovednosti podpísaná len jedna 

zamestnankyňa.  

Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne závažné porušenia vnútorných ani 

zákonných noriem, ani neboli navrhnuté žiadne opatrenia z kontroly. 

 

 

3. Kontrola dodržiavania Smernice mesta č. 1/2016 a zákona NR SR č. 283/2002 Z. 

z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zamestnancami MsÚ; 

 

Aj táto kontrola bola vykonaná najmä ako následná kontrola k zisteniam z roku 2015. 

Kontrolou bolo zistené, že v cestovných náhradách bol od 1. februára 2016, vydaním 

Smernice o cestovných náhradách č. 1/2016 zavedený systém. Evidencia Príkazov na 

pracovné cesty je prehľadná. Zamestnankyňa poverená evidenciou pracovných ciest zároveň 

vystavuje podklady pre Oddelenie vnútornej správy, týkajúce sa nároku na stravné lístky. 

Nárok na stravný lístok je upravený v Smernici o manipulácii s pokladničnou hotovosťou 

a ceninami.  

Za obdobie roka 2016 bolo skontrolovaných 278 cestovných príkazov. Evidencia 

vedená od 1. februára obsahovala 265 pracovných ciest zamestnancov mestského úradu, 

spoločného obecného úradu, materskej školy a iných osôb, ktoré plnili úlohy pre mesto 

Nováky. Z tohto počtu bolo 18 cestovných príkazov nevyúčtovaných z dôvodu, že nevznikol 

nárok na úhradu cestovných náhrad a jedna pracovná cesta nebola uskutočnená z dôvodu 

ochorenia zamestnanca.  

Zlepšenie oproti minulým obdobiam bolo zistené aj v tom, že ak sa na pracovnej ceste, pri 

ktorej jeden zamestnanec mal povolené použiť vlastné cestné motorové vozidlo, zúčastnili so 

súhlasom zamestnávateľa aj ďalší zamestnanci, nárok na cestovné náhrady si títo zamestnanci 

neuplatňovali. 

Z vykonanej kontroly bolo dane jedno odporúčanie hlavného kontrolóra, doplnenie  

textu v Smernici č. 6/2015 v čl. XI. bod 2. Opatrenie už bolo splnené. 

 

 

4. Kontrola vybavovania sťažností podaných v roku 2016; 

 

V roku 2016 bolo do podateľne MsÚ doručených 12 sťažností od ôsmych 

sťažovateľov. Ako opodstatnené boli vybavené len dve z nich. 



Hlavný kontrolór zistil, že pri vybavovaní sťažnosti nebolo v niektorých prípadoch 

postupované úplne v zmysle Zásad. Každé prijaté podanie bolo potrebné posúdiť podľa 

obsahu a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sťažnostiach. Po posúdení sa 

podanie buď odloží, postúpi, alebo vybaví. Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti bola 

povinná odoslať písomné oznámenie o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Oznámenia 

neboli dohľadané pri dvoch podaniach. V zmysle Zásad osoba príslušná na vybavenie 

sťažnosti je povinná vyhotoviť zápisnicu o prešetrení sťažnosti. Väčšina spisových obalov k 

príslušným podaniam neobsahovala zápisnicu o prešetrení sťažnosti.  

V Zásadách postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Nováky je 

uvedené ustanovenie o prijímaní sťažností, ktoré bolo v zákone zmenené s účinnosťou od 1. 

júna 2017. V Zásadách neboli opravené ani skutočnosti, na ktoré hlavný kontrolór upozornil 

vo svojom zápise v decembri 2015. Z tohto dôvodu bolo odporučené prednostovi mestského 

úradu, aby boli Zásady dané do súladu so Zákonom č. 9/2010 o sťažnostiach a skratkám 

v texte bol daný jednoznačný význam.  

 

 

5. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Novákoch. 

 

Na základe Uznesenia MsZ č. 129/2011 z 13. 12. 2011, je vykonávaná pravidelná 

Mesačná kontrola napĺňania príjmových častí rozpočtu podľa obsahovej a časovej 

príslušnosti, ako aj výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov v 

aktuálnom časovom období.  

Správy z uvedenej kontroly sú zasielané poslancom mesta na emailové adresy. Vyššie 

spomínané informácie vychádzajú z účtovného systému mesta a každý program je rozložený 

do jednotlivých prvkov. Kontrola bola vykonávaná priebežne celý rok. Po prijatí výstupu 

z informačného systému mesta bolo napĺňanie príjmov a výdavkov rozpočtu hlavným 

kontrolórom spracované do tabuliek, aby bolo možné sledovať jednotlivé príjmy aj výdavky 

v aktuálnom mesiaci, lebo z informačného systému Korwin sú výstupy len nárastom od 

začiatku rozpočtového roku.  

 

Uznesením MsZ č. 544/2017 zo dňa 27. februára 2017 Mestské zastupiteľstvo v 

Novákoch schválilo poslanecký návrh Ing. Bošiaka, aby bol hlavný kontrolór poverený 

vykonaním kontroly v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18 f) ods. 1, 

písm. a) a písm. h) v nasledovnom:  

a) preveriť, či spôsob a postup prevodu hnuteľného a nehnuteľného majetku z majetku mesta 

na KCMN, n. o. nebol, resp. bol vykonaný v súlade v tej dobe s platnými Zásadami o 

hospodárení s majetkom mesta, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

b) preveriť, či správa z rokovania správnej rady KCMN, n. o. z roku 2015 obsahuje vo 

svojom vyjadrení spôsob, ako sa bude nakladať s nadobudnutým majetkom z roku 2007 pri 

zmene názvu organizácie, ktorý bol doplnený o slovo „v likvidácii“  

c) preveriť, či vyššie uvedená správa obsahuje dôvod likvidácie predmetnej organizácie a či 

správna rada vecne a včas informovala štatutára mesta, v tomto prípade primátora ako 

zriaďovateľa organizácie, o zámere konať tak, ako konala a to uvedenie KCMN, n. o. do 

likvidácie. 



Správu o výsledku kontroly predložil hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu na 

jeho najbližšom zasadnutí dňa 27. apríla 2017. K bodu a) bolo uvedené, že prenájom MDK 

a kina bol vykonaný v súlade v tej dobe s platnými Zásadami o hospodárení s majetkom mesta, 

zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí aj zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Nebol 

v súlade so Zakladacou listinou. O prevode hnuteľného majetku mesta na KCMN, n. o. bol 

primátor povinný informovať pri výnimočnom predaji majetku nad 1 mil. korún MsZ. Kontrolór 

uviedol, že v zápisniciach  mesta z rokovaní MsZ ani v dokumentácii v štátnom archíve neexistuje 

informácia, že by bývalý primátor informoval o tom MsZ. Kontrolor ďalej uviedol, že primátor 

mesta Nováky podpísal s riaditeľkou KCMN, n. o. nájomnú zmluvu na Dom kultúry a kino dva 

dni pred dátumom, ktorý je v registri neziskových organizácií uvedený ako dátum vzniku n. o.  

K bodu b) hlavný kontrolór uviedol, že rokovanie Správnej rady sa konalo dňa 9. januára 2015 v 

kancelárii riaditeľky ZUŠ v Novákoch. Na Zápisnici figuruje len jeden podpis, a to predsedu 

správnej rady Ing. Dušana Šimku a neobsahuje spôsob, ako sa bude nakladať s nadobudnutým 

majetkom z roku 2007 pri zmene názvu organizácie, ktorý bol doplnený o slovo „v likvidácii“. 

K bodu c) hlavný kontrolór uviedol, že v zápisnici z rokovania Správnej rady KCMN, n. o. nebol 

uvedený dôvod likvidácie. V zápisnici bolo uvedené len:  

1. Správna rada KCMN, n. o. splnomocňuje Ing. Dušana Šimku na podanie návrhu na zápis 

zmeny do registra, prevzatie rozhodnutia a vzdanie sa odvolania. 

2. Predseda Správnej rady KCMN, n. o. navrhuje, aby nezisková organizácia vstúpila do 

likvidácie a následne, aby bola po splnení zákonom stanovených podmienok vymazaná z registra. 

3. Správna rada navrhuje zmenu názvu neziskovej organizácie na KCMN, n. o. „v likvidácií“. 

4. Správna rada odvoláva riaditeľku KCMN, n. o. Ing. Ľudmilu Iliašovú. 

5. Správna rada menuje likvidátora - Ing. Ľudmilu Iliašovú.  

Hlavný kontrolór nenašiel žiadny dokument o tom, že by správna rada vopred 

informovala primátora mesta Nováky o zámere dať KCMN, n. o. do likvidácie. 

 

 

6. Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

 

Súčasťou práce hlavného kontrolóra v uplynulom hodnotiacom období bola taktiež: 

- kontrola prijatých uznesení MsZ, ktorých plnenie bolo prezentované na každom 

nasledujúcom zasadnutí MsZ; 

- vypracovanie plánu kontrolných činností; 

- vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu Mesta Nováky za rok 2016; 

- stanoviská hlavného kontrolóra k úverom, o ktoré Mesto Nováky žiadalo bankové 

ústavy;  

- účasť na poradách primátora mesta, zasadnutiach MsR a MsZ; 

- účasť na seminári Združenia hlavných kontrolórov SR a vedenie workshopu na 

odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy; 

- vyjadrovanie pripomienok v obehovom konaní pri prijímaní interných dokumentov 

mesta, všeobecne záväzných nariadení mesta a niektorých zmlúv; 

- výpovede pre orgány činné v trestnom konaní;  

- iné činnosti. 

 

Nováky 18. septembra 2017                                         Ing. Pavol Peško 

                                                                                     hlavný kontrolór mesta Nováky 


