
 

 

Plán 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina  na I.  polrok 2021 

 
 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2021 bol 

schválený uznesením  č. 253/2020 na 19. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline konanom 

dňa 14.12.2020.  

 

 Kontroly budú vykonané na Mestskom úrade v Žiline, mestskej polícii, v obchodnej 

spoločnosti založenej mestom Žilina a v súkromnom školskom zariadení, ktoré poberá dotáciu 

na mzdy a prevádzky školského zariadenia od mesta Žilina.   

 

 

A. Vlastná kontrolná činnosť 

 

 

Názov  a zameranie kontroly 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – preveriť stav plnenia 

uznesenia a dôvody nesplnenia uznesenia.  

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Kontrolované obdobie: I. polrok 2020 

 

 

2. Kontrola  bežných a kapitálových výdavkov v podprograme 13.7 Komunitné centrum.  

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2020 

 

 

3. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti 

MsHKM, s. r. o Žilina za rok 2019 a kontrola zverejňovania zmlúv za rok 2020.  

Povinná osoba: MsHKM Žilina, s. r. o, Športová 5, 010 01 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2019, 2020 

 

 

4. Kontrola prideľovania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu mesta v podprograme 10.4 

Grantový systém – podpora v oblasti športu. 

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  

Kontrolované obdobie: rok 2020 

 

 

5. Kontrola príjmov z pokút za porušenie predpisov vyberaných mestskou políciou (položka 

ekonomickej klasifikácie  222003).  

 

 



Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestská polícia, Ul. Hollého 362, 011 31 Žilina  

Kontrolované obdobie: rok 2020 

 

 

6. Kontrola  prideľovania a  vyúčtovania dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa  školského 

zariadenia Evanjelická materská škola.  

Povinná osoba: CZEC a. v. na Slovensku   

Kontrolované obdobie: rok 2020 

 

 

7. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – preveriť finančné krytie 

potrieb na plnenie úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení v schválenom alebo upravenom 

rozpočte.   

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2019 - 2020 

 

 

8. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

 

B. Príprava a tvorba materiálov pre mestské zastupiteľstvo:  

 

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2020 

 

2. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2020  

 

3. Sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta Žilina v zmysle § 17 ods. 15 zákona č. 

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

a doplnení niektorých zákonov  

 

 

 

 

 

 

             Ing. Vlasta Grajciarová, v. r. 

          hlavná kontrolórka mesta Žilina 


