Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na I. polrok 2022
Predkladá : Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava n/Bodvou
Pracovný úväzok: 0,5
V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou
(ďalej aj ako „MsZ“) návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022:
Pravidelné a tematické kontroly:
1. Kontrola realizácie akcie „výstavba cestnej mostovej váhy v meste Moldava nad
Bodvou“ (verejné obstarávanie, financovanie, zmluvná dokumentácia, faktúry,
objednávky, záznamy z realizácie stavebných prác, úhrada záväzkov, faktická kontrola
vykonaného diela).
2. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti zamestnávania pracovníkov formou
uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody
o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci
študentov) v jednej z rozpočtových organizácií mesta za rok 2021.
3. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynakladania finančných
prostriedkov na zabezpečovanie akcieschopnosti motorových vozidiel pre mestskú
políciu v Moldave nad Bodvou v roku 2021 (opravy a servis vozidiel, spotreba
pohonných hmôt vo vzťahu k vykazovaným najazdeným kilometrom, poistenie
vozidiel, faktický stav vozidiel) – rozpočtová položka výdavkov Policajné služby/630
Tovary a služby/634 dopravné.
Ostatné kontroly
1. Mimoriadne kontroly v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak o to uznesením požiada MsZ
alebo primátor mesta za predpokladu, že vec neznesie odklad.
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na základe poznatkov,
o ktorých sa hlavný kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti alebo na základe
podnetov od tretích osôb ak bude existovať predpoklad, že zakladajú odôvodnenú
potrebu pre výkon kontroly.
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Príprava a tvorba koncepčných materiálov a ďalšia činnosť hlavného kontrolóra
V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný
kontrolór v I. polroku 2022 vypracuje aj:
1. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2021
2. Spracovanie správ pre MsZ z jednotlivých vykonaných kontrol.
3. Spracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
4. Spracovanie ďalších odborných stanovísk podľa potreby (napr. k prijatiu návratných
zdrojov financovania).
Iné činnosti
1. Spracovanie a predkladanie správ o kontrolnej činnosti pre MsZ.
2. Priebežné sledovanie úrovne dlhu mesta Moldava nad Bodvou.
3. Účasť na rokovaniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad
Bodvou s hlasom poradným.
4. Priebežné zvyšovanie odbornosti pre výkon funkcie hlavného kontrolóra.
5. Pravidelné spracovanie dokumentácie o činnosti hlavného kontrolóra pre jej
zverejňovanie na web stránke mesta www.moldava.sk .

Tento návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 je spracovaný na 2 stranách A4.

V Moldave nad Bodvou, 10.12.2021

....................................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 519/2022
Bod č. 5 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 4. 02. 2022

