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Správa o kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2018 
 

 

   Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám mestskému 

zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

Kontrolný orgán v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť, pod 

ktorou sa podľa § 18d zákona o obecnom zriadení rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami 

obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, 

výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov obce a kontrola 

plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.  

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha mestský úrad, 

rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má obec 

majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok 

obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a osoby, ktorým 

boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či 

nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito 

prostriedkami.  

 

Činnosť hlavnej kontrolórky za hodnotené obdobie bola zameraná na: 

- výkon kontrolnej činnosti,  

- vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a vypracovanie správ o kontrole vybavovania 

sťažností a kontrole vybavovania petícií, 

- výkon iných odborných činností, najmä spracovania odborných stanovísk v súlade so 

zákonom o obecnom zriadení. 

 

Výkon kontrolnej činnosti 

 

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2018 vykonaných 6 kontrol. Z vykonaných 

kontrol kontrolný orgán vypracoval správu.  

 

V príspevkovej organizácii bola vykonaná nasledovná kontrola: 

- kontrola účtu 042 – Obstaranie dlhodobého majetku v príspevkovej organizácii Technické 

služby mesta Nová Baňa 

 

V mestských obchodných spoločnostiach bola vykonaná kontrola: 

- kontrola Zmluvy č. 13/2009 a jej dodatkov vo vzťahu k zákonu o dani z príjmov č. 595/2003 

Z.z. v znení neskorších predpisov v kontexte transakcií medzi závislými osobami v rokoch 

2015-2018 

 

Na mestskom úrade boli vykonané nasledovné kontroly: 

- kontrola zákonnosti a dodržiavania postupov podľa VZN Mesta Nová Baňa č. 7/2012 

o miestnych daniach, v článku Daň za ubytovanie v rokoch 2016 a 2017 

- kontrola Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 

- kontrola Nájomnej zmluvy č. 13/2009 zo dňa 21. 12. 2009 v zmysle uzatvorených dodatkov 

- kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2018 
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Na základe  výsledkov kontrol hlavná kontrolórka mesta uložila kontrolovaným 

subjektom povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich 

príčin. 

 

Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom období bola taktiež: 

- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, ktorá bola predkladaná na jeho 

zasadnutiach.  

 

Vedenie centrálnej evidencie petícií a sťažností 
 

Na základe uznesenia MsZ v Novej Bani č. 19/2004 hlavná kontrolórka vedie 

evidenciu petícií a sťažností. Okrem vedenia a evidencie hlavná kontrolórka sleduje 

a kontroluje vybavovanie sťažností a petícií.  

V roku 2018 boli zaevidované štyri sťažnosti: 

- sťažnosť na budovanie priechodu pre chodcov na ulici Štúrova – sťažnosť ukončená, 

vyhodnotená ako neopodstatnená 

- sťažnosť na postup vedenia školy ZŠ J. Zemana – sťažnosť ukončená, vyhodnotená ako 

neopodstatnená, 

- sťažnosť na riaditeľku ZŠ J. Zemana – sťažnosť anonymná, podľa zákona o sťažnostiach 

odložená  

- sťažnosť na osobu bývajúcu v susedstve sťažovateľa – sťažnosť odstúpená ako podnet na 

Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku – podnet vybavený 

 V roku 2018 boli zaevidované dve petície: 

- petícia za obnovu kúpaliska – petícia uzatvorená, odpoveď zaslaná splnomocnenej osobe  

- petícia za odstránenie príčiny dlhodobého znečisťovania miestneho potoka – petícia 

otvorená, prebieha vyriešenie vzniknutej situácie 

 

Výkon iných odborných činností 

 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavná kontrolórka mesta v hodnotiacom 

období spracovala: 

 

- Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2017 

- Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2019, 

2020 a 2021. 

 

V rámci činností komisií činných pri MsZ sa hlavná kontrolórka na pozvanie predsedu 

finančnej komisie zúčastňovala ich zasadnutia.  

 

V oblasti vzdelávania a spolupráce s ostatnými kontrolnými orgánmi sa zúčastňovala 

rokovaní Zasadnutia Pohronskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov a školení 

v problematike výkonu kontroly. 

 

Nová Baňa, 15. 01. 2019 

 

  

 

              Ing. Mgr. Eliška Vallová 

                      hlavná kontrolórka  

          mesta Nová Baňa 


