
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 8 na IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

Správa kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever  

o výsledkoch následnej finančnej kontroly č. 2/2015  

 

 Správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly č. 2/2015 predkladám na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (miestny kontrolór predkladá správu o 

výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbliţšom zasadnutí). 

Na základe citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení konštatujem, ţe je 

vylúčené, aby správa o výsledkoch kontroly u kontrolovaného subjektu bola prístupná širokej 

verejnosti prostredníctvom internetu ako jedna z príloh k pozvánke na rokovanie obecného 

zastupiteľstva.  

V súlade s ustanovením § 18f ods. 4 zákona o obecnom zriadení som povinný 

sprístupniť výsledky z kontroly poslancovi obecného zastupiteľstva alebo starostovi, pokiaľ o 

to poţiadali. Ţiadosti o sprístupnenie výsledkov kontroly som povinný vyhovieť bez 

zbytočného odkladu.   

Z vyššie uvedených dôvodov správa predkladaná miestnemu zastupiteľstva nie je 

identická so Správou č. 2/2015 o výsledkoch následnej finančnej kontroly, ale z jej obsahu 

vychádza. Je spracovaná tak, aby svojim obsahom nezasahovala do práva fyzických osôb na 

ochranu osobných údajov, t. j. správa neobsahuje osobné údaje o osobách, ktoré sa v správe 

vypracovanej v rámci kontroly u kontrolovaného subjektu spomínajú, ako aj ďalšie 

informácie, ktorých ochrana sa zaručuje.  

Zastupiteľstvu mestskej časti predkladám správu o výsledkoch následnej finančnej 

kontroly, v ktorej uvádzam v skrátenej podobe skutočnosti zistené následnou finančnou 

kontrolou. 

Následná finančná kontrola bola vykonaná na základe uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever č. 58/2015 schváleného na VI. zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever konaného dňa  24.06.2015. 

Pri výkone následnej finančnej kontroly som postupoval podľa ustanovení § 13 aţ § 

25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (citované ustanovenia obsahujú základné 

pravidlá následnej finančnej kontroly). 

   


