
Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

Rožňava  a útvaru HK  za 1. polrok 2017 

 

Uznesením MZ č. 240/2016 zo dňa  1. 12. 2016 bol MZ schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta Rožňava a  ÚHK na I. polrok 2017. Na základe schváleného plánu kontrolnej 

činnosti a podnetov poslancov MZ boli vykonané kontroly: 

1. Kontrola hospodárenia príspevkovej organizácie Centrum voľného času Akademika Hronca č. 

100/9 A Rožňava za rok 2015. Správa bola predložená na zasadnutie MZ dňa 23. 2. 2017 

a bola vzatá na vedomie. 

2. Kontrola dodržiavania Zmluvy o výpožičke chaty /Ďurova osada/. Správa bola predložená na 

zasadnutie MZ dňa 23. 2. 2017 a bola vzatá na vedomie. 

3. Preverenie, či ťarchy na majetku mesta sú kalkulované a zaplatené. Správa bola predložená 

na zasadnutie MZ dňa 23. 2. 2017 a bola vzatá na vedomie. 

4. Kontrola parkoviska na Zakarpatskej ulici. Správa bola predložená na zasadnutie MZ dňa 23. 

2. 2017 a bola vzatá na vedomie. 

5. Prešetrenie hmotnej zodpovednosti konateľa RVTV s.r.o. a zodpovednosť pri vyhotovovaní 

faktúr a ich náležitostí. Správa bola predložená na zasadnutie MZ dňa 23. 2. 2017 a bola vzatá 

na vedomie. 

6. Vykonanie interného auditu v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava. 

Správa bola predložená na zasadnutie MZ dňa 27. 4. 2017 a bola vzatá na vedomie. 

7. Kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou v roku 2016 

v Spojenej škole J. A. Komenského č. 5 Rožňava. Správa bola predložená na zasadnutie MZ 

dňa 27. 4. 2017 a bola vzatá na vedomie. 

8. Petícia za zadefinovanie zásad umiestňovania telekomunikačných zariadení pri najbližšej 

zmene územného plánu. MZ vyhovelo petícii a uložilo vypracovať informačnú správu 

o finančných nákladoch spojených so zmenou územného plánu mesta Rožňava. 

9. Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v školských jedálňach na území 

mesta Rožňava, v jedálňach pri ZŠ Ulica pionierov, ZŠ Ulica zlatá a ZŠ Jura Hronca. Správa bola 

predložená na zasadnutie MZ dňa 26. 6. 2017 a bola vzatá na vedomie. 

Okrem vykonaných kontrol boli vypracované správy, odborné stanoviská a Zásady: 

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016. Správa bola predložená na zasadnutie MZ dňa 23. 2. 

2017 a bola vzatá na vedomie. 

2. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016. Správa bola predložená na zasadnutie MZ 

dňa 23. 2. 2017 a bola vzatá na vedomie. 

3. Stanovisko HK mesta k rozpočtu Mesta Rožňava za rok 2017.  

4. Stanovisko HK mesta k záverečnému účtu Mesta Rožňava za rok 2016. 

5. Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava. 

 

                                                                                                         


