
 

 

Plán 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina  na II.  polrok 2022 

 
 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2022 bol schválený 

uznesením č. 122/2022 na 33. zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Žilina dňa 20.06.2022.   

 

 Kontroly budú vykonané na Mestskom úrade v Žiline,  v rozpočtových organizáciách 

zriadených mestom Žilina a v súkromnom školskom zariadení, ktoré poberá dotáciu na mzdy 

a prevádzku 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: II. polrok 2021 

 

 

2. Kontrola bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta v podprograme 11.4 Detské ihriská 

a športoviská  (kategória 630 tovary a služby a kategória 710 obstarávanie kapitálových aktív)  

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

Kontrolované obdobie: rok 2021 

 

 

3. Kontrola bežných výdavkov v podprograme 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií  

(položka 630 Tovary a služby) 

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

Kontrolované obdobie: rok 2021 

 

 

4. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej škole 

s materskou školou Gaštanová ul. Žilina  

Povinná osoba: Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, 010 07 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

 

 

5. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v rozpočtovej 

organizácii Útvar hlavného architekta mesta Žilina 

Povinná osoba: Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Nám. Obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

 

 



6. Kontrola  poskytnutia a vyúčtovania dotácií z rozpočtu mesta - výdavkov v podprograme 9.4 

Grantový systém – podpora v oblasti kultúry   

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

Kontrolované obdobie: rok 2021 

 

 

7. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Materskej  škole, 

Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina  

Povinná osoba: Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

 

 

8. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov  v rozpočtovej organizácii ZsP Úsmev k 31.12.2021 

Povinná osoba: Úsmev – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 01 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

 

 

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

zariadenia Súkromná ZŠ s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom 

Povinná osoba: PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburská 2, 010 01 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

 

 

10. Kontroly vykonávané na základe žiadostí od orgánov verejnej moci, verejnej správy a  podnetov 

od obyvateľov mesta Žilina 

 

 

 

B. Príprava a tvorba materiálov pre mestské zastupiteľstvo:  

 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu mesta Žilina na roky 2023-2025  

 

 

2. 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 


