Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou
Správa o výsledku kontroly č. HK/1/2019
Pre: Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“), podľa ktorého
hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na
jeho najbližšom zasadnutí, predkladám mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou
(ďalej aj ako „MsZ“) správu o výsledku kontroly.
V zmysle ustanovenia § 18d ods. 2 písm. a) zákona o obecnom zriadení kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra podlieha aj obecný (mestský) úrad.
Kontrola bola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok
2018, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 679/2018, ktoré primátor
mesta podpísal dňa 17.8.2018.
Číslo kontroly: HK/1/2019
Predkladateľ správy:
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt):
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Cieľ kontroly :
Kontrola účelnosti vynaloženia verejných prostriedkov mesta rozpočtovej klasifikácie
kapitálových výdavkov – 06.2.0 Rozvoj obcí – rozpočtová položka 710/ obstaranie
kapitálových aktív – 716/projektová dokumentácia. Kontrola sa týkala účelnosti výdavkov
vynaložených v roku 2018.
Termín realizácie kontroly: 21.1.2019 – 6.2.2019
Výsledky kontroly:
Kontrolou boli preskúmané podklady viažuce sa k vzniku požiadavky na využitie verejných
prostriedkov predmetnej rozpočtovej položky na obstaranie projektovej dokumentácie
(zmluvy, objednávky), ďalej doklady preukazujúce úhradu za spracovanie/dodanie
projektovej dokumentácie v roku 2018 a faktická existencia spracovaného diela, t.j.
projektových dokumentácií.
Všetky podklady boli pracovníkmi MsÚ ku kontrole predložené. Pozitívne hodnotím
prehľadnú archiváciu dokumentácie, čo zjednodušilo výkon kontroly.
Z rozpočtovej položky 06.2.0 Rozvoj obcí – rozpočtová položka 710/ obstaranie kapitálových
aktív – 716/projektová dokumentácia bolo čerpaných celkovo 46 651,02 eur. Na projektové
dokumentácie boli čerpané prostriedky v sume 40 905 eur. Prostriedky vo výške 5 746,02 eur
boli čerpané na doplnkové výdavky súvisiace so zabezpečovaním projektových dokumentácií
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(napr. vytyčovanie sietí, konzultácie a odsúhlasovanie s dotknutými subjektmi a orgánmi
štátnej správy a pod.).
Financované boli projektové dokumentácie:
• Urbanistická štúdia Mestského kultúrneho strediska – 6 190 eur
• Architektonická štúdia Mestského kultúrneho strediska – 4 595 eur
• Projektová dokumentácia k realizácii stavby K5 – riešenie prípojok vody
a kanalizácie, projekt vykurovania šatní – 420 eur
• Projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby „Stojiská podzemných
kontajnerov v Moldave nad Bodvou – Námestie Ľ. Štúra“ – 650 eur
• Projektová dokumentácia k projektu K5 – 850 eur
• Projektová dokumentácia – parkovisko na Nám. Ľ. Štúra – 950 eur
• Architektonická štúdia športový areál Moldava n/ Bodvou ( Pod Kopcom) – 2500 eur
• Architektonická štúdia a projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia
stavby „Trhovisko Encs – Encsi piactér“ – 13 000 eur
• Zameranie skutkového stavu objektu polikliniky a návrh rekonštrukcie budovy –
10 000 eur
• Štúdia – mestský cintorín, urnový háj – sadové a terénne úpravy - 900 eur
• Projektová dokumentácia prípojky objektov na Rožňavskej 19 – 850 eur
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Povinnému subjektu bola doručená Správa z kontroly č. HK/1/2019 (rozsah 3 strany A4) dňa
6.2.2019, čím bola kontrola ukončená.

Táto správa je spracovaná na 2 stranách.

V Moldave nad Bodvou, 13.2.2019
............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 71/2019
Bod č. 7 Správa HK 2/2019 o kontrolnej činnosti a správy z kontroly HK/1/2019
a HK/2/2019

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 berie na vedomie
Správu HK 2/2019 o kontrolnej činnosti
 berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly č. HK/1/2019
 berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly č. HK 2/2019.

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.
podpísané dňa 15. 04. 2019

