
S  P  R  Á  V A 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009 

 
     Hlavný kontrolór mesta a útvar hlavného kontrolóra na základe Plánov kontrolnej činnosti na I. 

a II. polrok 2009 a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o doplnení niektorých zákonov v roku 2009 vykonali tieto : 

 
Následné finančné kontroly  
     

1. Kontrola hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami mesta za rok 2008 pre Cirkevnú 

základnú školu sv. Egídia v Bardejove  

/kontrola vykonaná v dňoch 15.1.-30.1.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 25. 6. 2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ 

č. 50/2009. 

 
 2. Kontrola hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami mesta za rok 2008 pre 

Súkromnú základnú umeleckú školu Kesel v Bardejov  

/kontrola vykonaná v dňoch 2.2.-27.2.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 25. 6. 2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ 

č. 50/2009. 

 

 3. Kontrola nakladania s dlhodobým majetkom mesta – kontrola nájmu nebytových priestorov  

/kontrola vykonaná v dňoch 4.3.-31.3.2009/   
Subjekty kontroly:  Základná škola, Komenského 23, Bardejov  
                                  Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov  
                                  Základná škola B. Krpelca, Ul. T.Ševčenka 3, Bardejov 
                                  Základná škola, Pod Vinbargom 1, Bardejov 
                                  Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 1, Bardejov 
                                  Základná škola sídl. Vinbarg, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov 
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 25. 6. 2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ 

č. 50/2009. 

 

 4. Kontrola dodržiavania VZN č. 44 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované v zariadeniach sociálnych služieb zriadených mestom Bardejov a za sociálne služby 

poskytované mestom Bardejov – úhrady za opatrovateľskú službu za rok 2008  
/kontrola vykonaná v dňoch 20.4.-15.5.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 25. 6. 2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ 

č. 50/2009. 

 

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z následných finančných kontrol 

vykonaných v roku 2008  

/kontrola vykonaná v dňoch 12.5.-29.5.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 25. 6. 2009, vzaté na vedomie 

uzn. MsZ č. 50/2009. 
 

6. Kontrola čerpania rozpočtu v súlade so zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri čerpaní finančných 

prostriedkov bežného rozpočtu na činnosť zabezpečovanú ZPOZ v roku 2008  
/kontrola vykonaná v dňoch 1.6.-16.6.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 17.9.2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 

73/2009. 

 

7. Kontrola hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami mesta za rok 2008 pre Súkromnú 

jazykovú školu BARTPHA LINGUA v Bardejove  
/kontrola vykonaná dňa 6.7.2009/   
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     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 17.9.2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 

73/2009. 

 
 8. Kontrola hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami mesta za rok 2008 pre 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Bardejove  

/kontrola vykonaná dňa 13.7.2009/    
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 17.9.2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 

73/2009. 

 

 9. Kontrola hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami mesta za rok 2008 pre 
Súkromnú špeciálno-pedagogickú poradňu, PaedDr. Jarmila Zatorská, Slovenská 11, Bardejov  
/kontrola vykonaná dňa 5.8.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 17.9.2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 

73/2009. 

 

10. Kontrola hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami mesta za rok 2008 pre 

Súkromnú jazykovú školu – Inštitút cudzích jazykov, Jiráskova 12, Bardejov  
/kontrola vykonaná dňa 11.8.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 17.9.2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 

73/2009. 

 

11. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zriaďovateľovi pre materskú 

školu, školský klub detí a školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou bl. Zefirína 

v Bardejove z rozpočtu mesta za rok 2008  
/kontrola vykonaná v dňoch 8.9.-25.9.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 19.11.2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ 

č. 89/2009. 

 

12. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zriaďovateľovi pre školské 

stredisko záujmovej činnosti a školské stravovanie pri Gymnáziu sv. J. Bosca v Bardejove z rozpočtu 

mesta za rok 2008  
/kontrola vykonaná v dňoch 2.10.-20.10.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 19.11.2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ 

č.  89/2009. 

 

13. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zriaďovateľovi pre Cirkevnú 

základnú umeleckú školu sv. J. Bosca v Bardejove z rozpočtu mesta za rok 2008  

/kontrola vykonaná v dňoch 12.10.-20.10.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 19.11.2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ 

č.  89/2009. 

 
14. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zriaďovateľovi pre materskú 

školu, školský klub detí a školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou sv. Faustíny 

v Bardejove – časť Dlhá Lúka z rozpočtu mesta za rok 2008  
/kontrola vykonaná v dňoch 27.10.-5.11.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 19.11.2009, vzaté na vedomie uzn. MsZ 

č.  89/2009. 

 
15. Kontrola zmluvných podmienok a poskytnutého transferu pre Komunitnú nadáciu Bardejov za 

roky 2007, 2008  

/kontrola vykonaná v dňoch 24.11.-15.12.2009/   
     Výsledky z vykonanej kontroly prerokované na MsZ dňa 25.2.2010, vzaté na vedomie uzn. MsZ č. 

1/2010.                                                                                                   

 


