
Mesto Nemšová                                                                          
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA 20.9.2017 

 
K bodu :                         Informácia ovýsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR 
                                          
Spracoval :                 Ing. Jarmila Savková, vedúca oddelenia finančného a správy mests. majetku                                                             
Schválil     :                 Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
Predkladá :                 Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Materiál obsahuje:  Dôvodovú správu 
                                   List predsedu NKU Ing. Karola Mitríka, predsedu NKU        
                                   Zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly 
                                   Protokol o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy  
                                   s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach    
                                   Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolov NKÚ exp.Trenčín 
 
Počet výtlačkov :   18 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13  x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              MsÚ – hlavná kontrolórka  
                              MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                              MsÚ –oddelenie finančné a správy majetku mesta                         
             

Dôvodová správa:   Na základe poverenia predsedu NKÚ SR Ing. Karola Mitríka vykonala kontrolná skupina 
kontrolnú akciu na MsÚ v Nemšovej, predmetom ktorej bola kontrola:  Nakladanie subjektov územnej 

samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach. 

 Kontrola bola vykonaná v čase od 9.5.2017 do 10.7.2017. Vedúcou kontrolnej skupiny bola Ing. Katarína 
Kuciaková a jej členmi Ing. Zuzana Pagáčová a Ing. Anna Smižíková.  
 
     Nedostatky zistené pri výkone kontroly sú uvedené v  „Protokole o výsledku kontroly nakladania subjektov 
územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach“. Tento protokol v plnom znení je 
priloženy  k tomuto pracovnému materiálu spolu s Opatreniami na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
NKÚ, ktoré vypracoval MsÚ v Nemšovej.  Prílohou pracovného materiálu je i list predsedu NKU SR v ktorom 
sú uvedené porušenia vyplývajúce z kontroly NKÚ. 
 
Prerokované :   

a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku, konanej   dňa 12.9.2017 

b)  na pracovnej porade poslancov MsZ v Nemšovej, konanej dňa 13.9.2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
A/ Berie na vedomie   

1. Výsledky kontroly Nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami 
v obchodných spoločnostiach mesta  Nemšová  na základe kontroly NKÚ SR v meste  
     Nemšová v dňoch  9.5.2017 – 10.7.2017. 

       2.Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ expozitúra Trenčín podľa  
           protokolu zo dňa 13.7.2017    
        
B/ Ukladá 
prednostke MsÚ zaslať výpis  uznesenia MsZ v Nemšovej o prerokovaní výsledku kontroly NKÚ SR 
v MsZ  Nemšová  predsedovi NKÚ SR.  



Termín: do 30.9. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


