
                         HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM 
 

  

 

SPRÁVA 
o výsledku finančnej kontroly 

(podľa § 16, ods. 1 zákona č.502/2001 Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení) 

Na základe uznesenia MsZ č. 97/2013 zo dňa 26.9.2013  HKM vykonala finančnú  

kontrolu uznesení mestského zastupiteľstva a ich plnenia za rok 2008.Termín predloženia 

výsledku kontroly bol určený na najbližšie rokovania MsZ. 

 

SKUTOČNOSTI  ZISTENÉ  KONTROLOU: 

 Dňa 7.2.2008 bolo zvolané 1. rokovanie MsZ do zasadačky MsKC o 9,00 hod. 

Zápis zo zasadnutia MsZ vykonala Lucia Zifčáková a overovateľmi zápisnice boli poslanci  

Mgr. Marek Baláž  a Ing. Dušan Bosák a na začiatku rokovania bolo prítomných 12 

poslancov. Boli prijaté uznesenia od č .1/2013 do č. 20/2013.Pri zápise zo zasadnutia MsZ sú 

priložené jednotlivé výsledky hlasovania, ktoré sa týkali uznesení MsZ. Výsledky hlasovania 

sú v súlade s tým, ako sú uvedené v Zápise zo zasadnutia MsZ. Pri plnení uznesení neboli 

zistené nedostatky. 

 

 Dňa 24.4.2008 bolo zvolané 2. rokovanie MsZ do zasadačky MsKC o 9,00 hod.  

Zápis zo zasadnutia MsZ vykonala Lucia Zifčáková a overovateľmi zápisnice boli 

poslanci  Soňa Lukyová a Ing. Miroslav Žurav. Bolo prítomných 14 poslancov 

a ospravedlnení bol traja poslanci- p. Stela Šeševičková, Ing. Ján Vinarčík, MUDr. Ladislav 

Kukolík. Prezenčná listina prítomných poslancov na rokovaní je priložená pri materiáloch 

MsZ Boli prijaté uznesenia od č. 21/2013 do č. 53/2013.Pri zápise zo zasadnutia MsZ sú 

priložené jednotlivé výsledky hlasovania, ktoré sa týkali uznesení MsZ. Výsledky hlasovania 

sú v súlade s tým ako sú uvedené v Zápise zo zasadnutia MsZ. Na výpise uznesení č.32/2008 

a č. 33/2008  hlasovalo za 16 poslancov ale mená p. poslanca Karola Krista a p. Romana 

Zaťku nie sú uvedené. Pri uznesení č.36/2008 hlasovalo za 15 poslancov a mená p. poslanca 

Karola Krista a p. Romana Zaťku nie sú uvedené. Pri plnení uznesení neboli zistené 

nedostatky. 

 

 Dňa 7.5.2008 bolo zvolané 3. mimoriadne rokovanie MsZ do zasadačky MsKC o 14 ,00h 

Zápis zo zasadnutia MsZ vykonala Lucia Zifčáková a overovateľmi zápisnice boli 

poslanci  Soňa Lukyová a Mgr.Roman Zaťko. Bolo prítomných 16 poslancov. Prezenčná 

listina prítomných poslancov na rokovaní je priložená pri materiáloch z MsZ. Bolo prijaté 

jedno uznesenie č. 54/2008, ktoré bolo splnené. 

 

 Dňa 5.6.2008 bolo zvolané 4. rokovanie MsZ do zasadačky MsKC o 9 ,00 hod.  

Zápis zo zasadnutia MsZ vykonala Lucia Zifčáková a overovateľmi zápisnice boli 

poslanci Ing.Ján Vinarčík a Stela Šeševičková a na začiatku rokovania bolo prítomných 12 

poslancov. Boli prijaté uznesenia od č. 55/2013 do č. 76/2013.Pri zápise zo zasadnutia MsZ 

sú priložené jednotlivé výsledky hlasovania, ktoré sa týkali uznesení MsZ. Výsledky 

hlasovania sú v súlade s tým, ako sú uvedené vo výpise uznesení. Prezenčná listina 

prítomných poslancov na rokovaní je priložená pri materiáloch MsZ. Pri plnení uznesení 

neboli zistené nedostatky. 

 

 Dňa 19.6.2008 bolo zvolané 5. mimoriadne rokovanie MsZ do zasadačky MsKC o 14,00 

Zápis zo zasadnutia MsZ vykonala Lucia Zifčáková a overovateľmi zápisnice boli 

poslanci MUDr. Lýdia Cígerová a Soňa Lukyová, Na začiatku rokovania bolo prítomných 11 

poslancov. Boli prijaté uznesenia od č. 77/2013 do č.79/2013.Pri zápise zo zasadnutia MsZ sú 
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priložené jednotlivé výsledky hlasovania, ktoré sa týkali uznesení MsZ. Výsledky hlasovania 

sú v súlade s tým, ako sú uvedené v Zápise zo zasadnutia MsZ. Na výpise uznesenia 

č.78/2008 hlasovalo za 13 poslancov ale mená MUDr. Oľgy Voldánovej a Mgr. Slavomíra 

Šimega, nie sú uvedené. Pri plnení uznesení neboli zistené nedostatky. 

 

 Dňa 7.8.2008 bolo zvolané 6. rokovanie MsZ do zasadačky MsKC o 13,00  hod. 

Zápis zo zasadnutia MsZ vykonala Lucia Zifčáková a overovateľmi zápisnice boli 

poslanci Mgr. Marek Baláž a Soňa Lukyová, Na začiatku rokovania bolo prítomných 15 

poslancov. Boli prijaté uznesenia od č. 80/2013 do č. 105/2013.Pri zápise zo zasadnutia MsZ 

sú priložené jednotlivé výsledky hlasovania, ktoré sa týkali uznesení MsZ. Výsledky 

hlasovania sú v súlade s tým ako sú uvedené v Zápise z rokovania MsZ. Pri plnení uznesení 

neboli zistené nedostatky. 

 

 Dňa 19.8.2008 bolo zvolané 7. mimoriadne rokovanie MsZ do zasadačky MsÚ o 13,00 h 

Zápis zo zasadnutia MsZ vykonala Lucia Zifčáková a overovateľmi zápisnice boli 

poslanci Mgr. Marek Baláž a Božena Mikulčíková. Na začiatku rokovania bolo prítomných 

11 poslancov. Boli prijaté uznesenia č. 106/2013 a č. 107/2013.Pri zápise zo zasadnutia MsZ 

sú priložené jednotlivé výsledky hlasovania, ktoré sa týkali uznesení MsZ. Výsledky 

hlasovania sú v súlade s tým, ako sú uvedené v Zápise zo zasadnutia MsZ. Pri plnení uznesení 

neboli zistené nedostatky. 

 

 Dňa 29.9.2008 bolo zvolané  8. mimoriadne rokovanie MsZ do zasadačky MsÚ o 14 ,00 

Zápis zo zasadnutia MsZ vykonala Erika Rajčanová a overovateľmi zápisnice boli 

poslanci Ing.Karol Krist a Ing.Ján Vinarčík. Na začiatku rokovania bolo prítomných 12 

poslancov. Boli prijaté uznesenia č. 108/2013 a č. 109/2013.Pri zápise zo zasadnutia MsZ sú 

priložené jednotlivé výsledky hlasovania, ktoré sa týkali uznesení MsZ. Výsledky hlasovania 

sú v súlade s tým, ako sú uvedené v Zápise zo zasadnutia MsZ. Pri plnení uznesení neboli 

zistené nedostatky. 

 

 Dňa 15.10.2008 bolo zvolané  9. rokovanie MsZ do zasadačky MsKC o 9,00 hod.  

Zápis zo zasadnutia MsZ vykonala Erika Rajčanová a overovateľmi zápisnice boli 

poslanci Ing. Dušan Bosák a Mgr .Marek Baláž, na začiatku rokovania bolo prítomných 12 

poslancov. Boli prijaté uznesenia od č.110/2013 do č. 136/2013.Pri zápise zo zasadnutia MsZ 

sú priložené jednotlivé výsledky hlasovania, ktoré sa týkali uznesení MsZ. Výsledky 

hlasovania sú v súlade s tým, ako sú uvedené v Zápise zo zasadnutia MsZ. Pri plnení uznesení 

neboli zistené nedostatky. 

 

 Dňa 11.12.2008 bolo zvolané 10. rokovanie MsZ do zasadačky MsKC o 9 ,00 hod. 

Zápis zo zasadnutia MsZ vykonala Lucia Zaťková a overovateľmi zápisnice boli poslanci 

MUDr. Oľga Voldánová a MUDr. Ladislav Kukolík. Na začiatku rokovania bolo prítomných 

14 poslancov. Boli prijaté uznesenia od č.137/2013 do č. 160/2013.Pri zápise zo zasadnutia 

MsZ sú priložené jednotlivé výsledky hlasovania, ktoré sa týkali uznesení MsZ. Výsledky 

hlasovania sú v súlade s tým ako sú uvedené v Zápise zo zasadnutia MsZ. Pri plnení uznesení 

neboli zistené nedostatky. 

 
.  

Kontrolné zistenie: 

Pri kontrole boli zistené len formálne chyby pri výpisoch z uznesení 

č.32/2008,33/2008,36/2008 a 78/2008, ktoré sa týkajú neuvedených mien poslancov ktorí 

hlasovali. 


