
 

Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 

 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) vykonal v čase 

od 9. 9. 2013 do 8. 11. 2013 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica kontrolu 

vynakladania verejných prostriedkov na úhradu nákladov z činností. 

 

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na úhradu nákladov z činnosti vo 

vybraných zdravotníckych zariadeniach bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov pri vynakladaní verejných prostriedkov na zabezpečenie ich činnosti.  

 

 Vykonanou kontrolou bolo preverené postavenie a hospodárenie kontrolovaného 

subjektu, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní verejných 

prostriedkov a vnútorný kontrolný systém.  

 

 

II. Osobitná časť 

 

 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) 

Ján Jasovský požiadal listom č. Z-006842/2013/1120/UZA predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku o informovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach v Nemocnici 

s poliklinikou Považská Bystrica. 

 

Kontrola preukázala najmä porušenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

zákona o účtovníctve, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o verejnom 

obstarávaní a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený riaditeľ NsP Považská 

Bystrica dňa 13. 11. 2013.  

 

Na základe zistených nedostatkov z vykonanej kontroly boli v NsP Považská Bystrica 

prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli písomne listom zn. A-

I/3803/2013 zo dňa 28. 11. 2013 zaslané Najvyššiemu kontrolnému úradu SR. Opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov sú zo strany NsP Považská Bystrica priebežne plnené. 

 

Správu o plnení prijatých opatrení je NsP Považská Bystrica povinná predložiť NKÚ 

SR v termíne do 30. 4. 2014. 

 

Protokol o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na úhradu 

nákladov z činnosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach je k dispozícií na Odbore 

zdravotníctva a humánnej farmácie TSK ako aj v NsP Považská Bystrica. 

 

Predložený materiál bol prerokovaný dňa 4.3. 2014 v Komisii sociálnej pomoci 

a zdravotníctva pri Zastupiteľstve TSK. Stanovisko komisie je súčasťou predloženého 

materiálu. 

 

 



 

 


