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1. Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. ......./2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A.  berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených pri kontrole hrobových miest, príjmu z prenájmu hrobových miest, kontrole 

nájomných zmlúv na hrobové miesta vykonanej v roku 2020 u príspevkovej organizácii VPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa: 

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému 

zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MSU-FIL-1896/2021-4 

Správa o výsledku kontroly  

 
V súlade s plánom kontrolne činnosti na II. polrok 2021 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 hrobových 

miest, príjmu z prenájmu hrobových miest, kontrole nájomných zmlúv na hrobové 

miesta vykonanej v roku 2020 u príspevkovej organizácii VPS 

 

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 2020 

 

V roku 2020 bola vykonaná u povinnej osoby kontrola hrobových miest, príjmu 

z prenájmu hrobových miest, kontrola nájomných zmlúv na hrobové miesta. 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 

17.08.2020 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 17.08.2020 a tak možno konštatovať, že termín bol dodržaný.  

 

Zistený nedostatok Prijaté opatrenie Stav plnenia 

Evidenčná karta hrobových 

miest neobsahuje všetky 

náležitosti podľa zákona 

o pohrebníctve (konkrétne 

hĺbku pochovania) – 

porušenie § 17 ods. 4 písm. 

a) bod 1b) zákona o 

pohrebníctve 

Na základe informácií 

získaných od nájomcov 

hrobových miest doplniť 

chýbajúci údaj o hĺbke 

uloženia na evidenčných 

kartách v elektronickej 

evidencii pri každej obnove 

prenájmu hrobového miesta, 

pri zmenách v osobe nájomcu 

hrobových miesta alebo pri 

uložení ďalšieho zomrelého 

do hrobu po uplynutí tlecej 

doby. 

splnené a plní sa priebežne 

Nájomné zmluvy na hrobové 

miesta nie sú zverejnené 

v zmysle zákona o slobode 

informácií – porušenie § 5a 

zákona o slobode 

informácií 

V spolupráci s dodávateľom 

programového vybavenia na 

vedenie evidencie nájomných 

zmlúv riešiť zverejnenie 

zmlúv vo forme tak ako 

vyzerajú fyzicky 

a s uvedením dátumu 

zverejnenia jednotlivých 

zmlúv. 

splnené a plní sa priebežne 

 

Následne bolo prekontrolované plnenie prijatých opatrení v roku 2021, kontrolou neboli 

zistené žiadne nedostatky. 


