
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

31. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 11.04.2018 

  

 

 

Správa z kontroly č. 1/4/2018 hlavného kontrolóra mesta Šamorín 

 

Predkladá: Gabriel Bárdos,  primátora mesta  

Spravodajca: Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta  

Vypracoval: Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta  

  

Materiál       

obsahuje:                  

a)   Návrh uznesenia      

b) Správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych          

predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytnutia a zúčtovania 

účelových dotácií z rozpočtu mesta (programy šport, kultúra a cirkev)   

  

  

Dôvodová správa:                                                                                                               

Správa je vyhotovená  v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra na I. polrok 

2018, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín. 

 

 

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na svojom riadnom zasadnutí 

dňa 11.04.2018 po prerokovaní predloženej správy  

 

                            berie na vedomie  

                                   Správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytnutia a zúčtovania 

účelových dotácií z rozpočtu mesta (programy šport, kultúra a cirkev)        
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Správa z kontroly č. 1/4/2018 

 

o kontrole dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a 

interných noriem mesta v oblasti poskytnutia a zúčtovania účelových dotácií z rozpočtu 

mesta (programy šport,  kultúra a cirkev) 

 

Oprávnená osoba: Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta 

Povinná osoba: Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, (ďalej aj „mesto“ alebo 

„povinná osoba“)  

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly bolo zistiť, či boli v roku 2017 v procese poskytnutia, 

použitia a zúčtovania účelových dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta dodržané 

a uplatňované ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem 

mesta a to najmä zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v z. n. p. a VZN mesta Šamorín č. 2/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Šamorín.  

Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, schváleného 

uznesením MsZ.  

Dátum doručenia  správy na oboznámenie povinnej osobe:  05.04.2018 

Informácia o podaní námietok:  neboli  

Opis zistených nedostatkov:  

Počas kontroly bolo zistené, že v roku 2017 v procese poskytnutia, použitia a zúčtovania 

účelových dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šamorín boli dodržané a uplatňované 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta a to najmä 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a VZN 

mesta Šamorín  č. 2/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Šamorín.  

 

Záver : 

Kontrolou bolo preukázané, že mesto dodržalo ustanovenia  všeobecne záväzných právnych 

predpisov a nariadenia mesta.  

 

Odporúčanie:  1. Zverejniť zúčtovanie dotácií na internetovej stránke mesta 

2. V zmluvách o poskytnutí dotácií zaviazať prijímateľov dotácií 

o zverejnenie  zúčtovania dotácií na vlastných internetových stránkach. 

 

Dátum vyhotovenia správy z kontroly: 04.04.2018 

 

 

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta  

................................................................ 

 

 


