
 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Mesta Nová Baňa za rok 2019 

 
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 2019.  

       

  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,  

- 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 2019 vykonaných 6 kontrol. Z vykonaných kontrol 

kontrolný orgán vypracoval správu.  

 

V rozpočtovej organizácií bola vykonaná kontrola:  

 Kontrola dodržiavania Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová 

Baňa“ 

 



 

V mestských obchodných spoločnostiach boli vykonané nasledovné kontroly: 

 Kontrola dodržiavania Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

 Kontrola zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Mestský bytový 

podnik Nová Baňa s.r.o. za rok 2018 

 Na mestskom úrade boli vykonané nasledovné kontroly: 

 Kontrolu Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Baňa 

 Kontrola článku IV. Etického kódexu zamestnancov Mesta Nová Baňa 

 Kontrola stavu a vývoja dlhu Mesta Nová Baňa v roku 2019 

     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.  

 

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 2018 

 - Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2020, 

2021 a 2022. 

        

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

finančnej komisie zúčastňovala ich zasadnutia.  

 

 

V Novej Bani, 10. 02. 2020                                           

 

                                                                                                   Ing. Darina Lenčová 

                                                                                                     hlavná kontrolórka   

                                                                                                      mesta Nová Baňa 


