
 

Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016 

 

Uznesením MZ č. 241/2015 bol schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. 

polrok 2016. Na základe tohto plánu, ako aj na základe podnetu poslancov MZ boli v I. polroku 

vykonané nasledujúce kontroly: 

1. Finančná kontrola cestovných náhrad pri dodržiavaní a uplatňovaní zákona č. 283/2002 Z.z. 

v znp. a internej smernice o cestovných náhradách za rok 2015. Správa o kontrole bola 

predložená na MZ dňa 28. 4. 2016 a bola vzatá na vedomie. 

2. Finančná kontrola plnenia prijatých opatrení na základe vykonanej kontroly dodržiavania 

podmienok krátkodobého prenájmu spoločenských miestností MsÚ v Rožňave v roku 2014. 

Správa o kontrole bola predložená na MZ dňa 28. 4. 2016 a bola vzatá na vedomie. 

3. Následná finančná kontrola Spojená škola J. A. Komenského 5 Rožňava , kontrola zameraná 

na dodržiavanie prijatých opatrení a aplikácia odporúčaní v zmysle výsledkov 

predchádzajúcej kontroly a následná finančná kontrola školskej jedálne pri Spojenej škole. 

Správa o kontrole bola predložená na MZ dňa 28. 4. 2016 a bola vzatá na vedomie. 

4. Finančná kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií mestom Rožňava za rok 2015. Správa 

o kontrole bola predložená na MZ dňa 28. 4. 2016 a bola vzatá na vedomie. 

5. Finančná kontrola – kontrola platenia daní za predajné automaty a nevýherné automaty za 

rok 2015. Správa o kontrole bola predložená na MZ dňa 28. 4. 2016 a bola vzatá na vedomie. 

6. Finančná kontrola poklade na MsÚ Rožňava. Správa je v programe zasadnutia MZ. 

Okrem plánovaných kontrol boli preverené podnety poslancov MZ: 

1. Podnet poslanca MZ Milana Capáka zo zasadnutia MZ dňa 26. 11. 2015. V podnete navrhol 

vyhlásiť výberové konanie na pozíciu právnika s odbornou praxou. Tiež žiadal preveriť, kto je 

oprávnený vydávať výzvy, určovať lehotu na zlegalizovanie čiernych stavieb. Odpoveď bola 

vypracovaná na najbližšie zasadnutie MZ. 

2. Podnet poslanca MZ Bc. Ivana Kuhna MA zo zasadnutia MZ dňa 26. 11. 2015. V podnete 

žiadal preveriť, aké náklady malo mesto v súvislosti s vydaným chybným rozhodnutím, aké 

náklady malo mesto s prehratými súdnymi spormi za posledných 12 mesiacov. Odpoveď bola 

vypracovaná na najbližšie zasadnutie MZ. 

3. Podnet poslanca MZ Ľ. Kossutha zo zasadnutia MZ dňa 26. 11. 2015. V podnete žiadal 

o doriešenie sporu dvoch firiem na Rožňavskej Bani. Pozemok, ktorý mesto navrhuje predať 

je úplne ohradený, roky užívaný obidvoma firmami. Požiadal o vykonanie kontroly a spätné 

vyrubenie nájomného. Odpoveď bola vypracovaná na najbližšie zasadnutie MZ. 

4. Podnet poslanca MZ Ing. Juraja Balázsa zo zasadnutia MZ dňa 25. 2. 2016. V podnete žiadal 

o preverenie údajov v navrhovanom rozpočte Mestského divadla Actores, ktoré údaje sú 

správne a ktoré nie a vykonať finančnú kontrolu. Odpoveď bola vypracovaná na najbližšie 

zasadnutie MZ. 

5. Podnet poslanca MZ Bc. Ivana Kuhna MA  zo zasadnutia MZ dňa 28. 4. 2016. 

V podnete naniesol otázku, či mestské zastupiteľstvo neporušilo zákon, keď schválilo 

odpredaj osobného auta za 1 800 € v situácii, keď nebol vyhlásený zámer odpredaja za túto 

cenu, zámer odpredaja bol schválený za cenu 2 340 €, na čo neprišla žiadna ponuka. MZ 

neschválilo zámer priameho predaja majetku mesta, teda osobného auta za 1 800 €. MZ 

rovno schválilo predaj. Či takýto postup nie je v rozpore so zákonom. Odpoveď bola 

vypracovaná na najbližšie zasadnutie MZ. 



 

Vyplývajúc zo zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. boli na zasadnutia MZ predložené 

nasledujúce stanoviská a smernice: 

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015. 

2. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015. 

3. Odborné stanovisko k rozpočtu mesta Rožňava na rok 2016. 

4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2015. 

5. Zásady kontrolnej činnosti mesta Rožňava. 

V Rožňave dňa 31. 5. 2016  

                                                                                                                             JUDr. Katarína Balážová  

                                                                                                                            Hlavná kontrolórka mesta 


