
Správa o výsledku kontroly  

 

 
V súlade s plánom kontrolne činnosti na II. polrok 2020 a podľa ustanovenia § 17 ods. 15 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“) vykonala hlavná 

kontrolórka mesta Fiľakovo 

 
kontrolu  plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej 

v roku 2019 u príspevkovej organizácii MsKS 

 

Predmet a cieľ kontroly: 

 overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a zistiť, ako sa plnia opatrenia prijaté na 

odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej v roku 2019 

 

V roku 2019 bola vykonaná u povinnej osoby kontrola plnenia rozpočtu v oblasti aktivity 10.1.1. 

Jednorazové podujatia MsKS: Kultúrne a spoločenské aktivity celomestského, regionálneho 

a medzinárodného charakteru, časť 637 – jednorazové kultúrne podujatia v I. polroku 2019. Kontrolou 

boli zistené nedostatky na odstránenie ktorých hlavná kontrolórka odporučila prijať opatrenia. V 

zmysle správy o výsledku tejto kontroly bola povinná osoba povinná predložiť v lehote do 25.11.2019 

písomný zoznam splnených opatrní prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku. Kontrolou bolo zistené, že povinná osoba tento písomný zoznam predložila dňa 22.11.2019 

a tak možno konštatovať, že termín bol dodržaný.  

 

Zistený nedostatok Prijaté opatrenie Stav plnenia 

Pri zmluvách uzatvorených 

v súvislosti s usporiadanými 

jednorazovými podujatiami 

a pri objednávkach spojených 

s jednorazovými kultúrnymi 

podujatiami nebola vykonaná 

základná finančná kontrola – 

porušenie § 7 ZFK 

Vykonanie základnej finančnej 

kontroly v zmysle § 7 ZFK je 

aplikované  

- na uzatvorených zmluvách 

súvisiacich s usporiadaním 

kultúrnych podujatí od 

01.11.2019 s použitím pečiatky 

základnej finančnej kontroly 

organizácie MsKS. 

- na objednávkach súvisiacich 

s usporiadaním kultúrnych 

podujatí je aplikované od 

21.10.2019 pomocou 

účtovníckeho softwéru URBIS, 

ktorý umožňuje vytvorenie 

objednávok so základnou 

finančnou kontrolou. 

splnené a plní sa priebežne 

Neoznámenie zámeru 

usporiadať podujatie obci 

(mestu Fiľakovo), na území 

ktorej sa má podujatie konať – 

porušenie § 3 ods. 1 zákona 

o verejných kultúrnych 

podujatiach 

Organizácia MsKS od 

21.10.2019 podáva oznámenie 

Mestu Fiľakovo o každej 

kultúrnej akcii bez ohľadu na 

počet návštevníkov a od miesta, 

kde sa dané podujatie 

uskutoční. 

splnené a plní sa priebežne 

 

Následne bolo prekontrolované plnenie prijatých opatrení pri dokumentoch súvisiacich 

s jednorazovými kultúrnymi podujatiami usporiadanými v období január až august 2020, kontrolou 

neboli zistené žiadne nedostatky. 
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NÁVRH NA UZNESENIE MZ 
konaného dňa 16.12.2020 

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

A/ berie na vedomie 
 

Správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených pri kontrole vykonanej v roku 2019 – kontrola plnenia rozpočtu v oblasti aktivity 10.1.1. 

Jednorazové podujatia MsKS: Kultúrne a spoločenské aktivity celomestského, regionálneho 

a medzinárodného charakteru, časť 637 – jednorazové kultúrne podujatia v I. polroku 2019 

 

 

 

 
 


