Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
1/2020
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“), predkladám ako hlavný
kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu mesta Moldava nad Bodvou (ďalej aj ako „MsZ“)
správu o kontrolnej činnosti. Podľa citovaného zákonného ustanovenia hlavný kontrolór
predkladá správu mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roku.
Uznesením č. 174/2016 uložilo MsZ hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu
o kontrolnej činnosti na každom riadnom zasadnutí MsZ.
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 0,5
Správu predkladám za obdobie od 8.11.2019 do 13.1.2020.
1. Výkon kontrolnej činnosti
V sledovanom období prebiehali nasledovné kontroly:
1. Kontrola č. HK/6/2019
Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Cieľom kontroly je kontrola je kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia
č. 101 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v roku 2018.
Stav kontroly: prebieha
V sledovanom období boli začaté a ukončené nasledovné kontroly:
1. Kontrola č. HK/7/2019
Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský športový klub Moldava nad Bodvou
Cieľom kontroly je kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení s finančným príspevkom, ktorý organizácia získala z rozpočtu mesta Moldava
nad Bodvou. Kontrolovaným obdobím je obdobie od vzniku MŠK do dňa začatia výkonu
tejto kontroly.
Kontrola nebola zaradená do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok
2019.
Stav kontroly: ukončená k 6.12.2019
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O výsledkoch kontroly bola MsZ predložená správa z kontroly č. HK/7/2019 a
k výsledkom kontroly bolo prijaté uznesenie MsZ č. 199/2019.
2. Spracovávanie odborných stanovísk a iných správ hlavného kontrolóra
•

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022 (rozsah 10 strán A4)

•

Odborné stanovisko k návrhu na 18. zmenu mestského rozpočtu na rok 2019
(rozsah 1 strana A4)

•

Odborné stanovisko k návrhu na odpustenie dlhu organizácii Zachraňujeme životy n.o.
(rozsah 1 strana A4)

•

Spracovanie správy o činnosti hlavného kontrolóra 1/2020 pre MsZ (rozsah 2 strany A4).

3. Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra
Príprava na rokovanie a účasť na:
• 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 21.11.2019 v Moldave nad Bodvou.
• 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 9.12.2019 v Moldave nad Bodvou.
• Účasť na Slávnostnom zasadnutí MsZ dňa 19.12.2019 v Moldave nad Bodvou.

• 12. zasadnutí Mestskej rady dňa 13.11.2019 v Moldave nad Bodvou
• 13. zasadnutí Mestskej rady dňa 28.11.2019 v Moldave nad Bodvou.
• 14. zasadnutí Mestskej rady dňa 9.12.2019 v Moldave nad Bodvou.

Spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
Spracovanie podkladov a výstupov činnosti hlavného kontrolóra pre ich zverejnenie na web
stránke mesta v sekcii hlavný kontrolór.

Táto správa je spracovaná na dvoch stranách.
Moldave nad Bodvou, 13.1.2020

............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 210/2020
Bod č. 5 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 1/2020

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 1/2020.

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 31. 01. 2020

