
 

 

 

 

Návrh  plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina  na I.  polrok 2023 

 
 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2023 bol schválený 

uznesením  č.13/2022   na 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Žilina dňa 13.12.2022.   

 

 Kontroly budú vykonané na Mestskom úrade v Žiline,   v obchodných spoločnostiach 

založených mestom Žilina, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom Žilina a v súkromnom 

školskom zariadení, ktoré poberalo 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: I. polrok 2022 

 

 

2. Kontrola bežných výdavkov v podprograme 13.3 Opatrovateľská služba (kategória 630 Tovary 

a služby a 640 Transfery) 

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

Kontrolované obdobie: rok 2022 

 

 

3. Kontrola využívania ľadovej plochy a kontrola príjmov z prenájmu ľadovej plochy zimného 

štadióna  

Povinná osoba: Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o Žilina, Vysokoškolákov 1765/8, 

010 08 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2022 

 

 

4. Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v obchodnej 

spoločnosti  Žilbyt, s. r. o Žilina 

Povinná osoba: Žilbyt, s. r. o Žilina,   Nanterská 8399/29 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2022 

 

 

5. Kontrola opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 11/2019  

Povinná osoba: Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2022 

 



 

 

6. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v rozpočtovej organizácii Základná škola,  

Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina 

Povinná osoba: Základná škola, Námestie mladosti 1, 010  15 Žilina   

Kontrolované obdobie: rok 2022 

 

 

7. Kontrola bežných výdavkov v podprograme 2.2 Mestský informačný systém (kategória  630 

Tovary a služby)  

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

Kontrolované obdobie: rok 2022 

 

 

8. Kontrola bežných výdavkov v podprograme 2.1 Podporná činnosť (kategória 630, položka 631 

cestovné náhrady)   

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

Kontrolované obdobie: rok 2022 

 

 

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

zariadenia Súkromnej základnej umeleckej škole BRIOSO, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 

010 03 Žilina 

Povinná osoba: Občianske združenie BRIOSO, Nám. gener. M. R. Štefánika 896/1, 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 správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2022 

 

2. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2022  

 

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 

hlavná kontrolórka mesta Žilina 

 


