Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou
Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2019
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. b) zákona o obecnom zriadení kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra podliehajú aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou.
Kontrola bola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok
2019, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 26/2018, ktoré primátor
mesta podpísal dňa 20.12.2018.
Číslo kontroly: HK/1/2019
Predkladateľ správy:
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt):
Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou, Hlavná 67, 045 01 Moldava nad Bodvou
Cieľ kontroly :
Kontrola odmeňovania zamestnancov ZUŠ v Moldave nad Bodvou za obdobie roka 2018.
Termín realizácie kontroly: 27.2.2019 – 18.3.2019
Výsledky kontroly:
Kontrolou boli preskúmané podklady viažuce sa k poskytovaniu odmien zamestnancom ZUŠ
za obdobie roka 2018. Najmä mzdové listy, výplatné pásky, príkazy riaditeľa obsahujúce
odôvodnenie priznania odmeny zamestnancom, výpisy z bankových účtov o prevode mzdy
zamestnancom, osobné spisy zamestnancov a ďalšie podklady preukazujúce opodstatnenosť
vyplatenej odmeny (napr. výsledky žiakov zo súťaží).
V roku 2018 zamestnávala ZUŠ 25 pedagogických zamestnancov a 3 nepedagogických
zamestnancov. Na odmeny bolo siedmym zamestnancom za rok 2018 vyplatených celkovo
2 778 eur brutto.
Kontrolou neboli zistené nedostatky pri odmeňovaní zamestnancov ZUŠ v Moldave nad
Bodvou za rok 2018.
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Povinnému subjektu bola doručená Správa z kontroly č. HK/2/2019 (rozsah 2 strany A4) dňa
18.3.2019, čím bola kontrola ukončená.
Táto správa je spracovaná na 2 stranách.

V Moldave nad Bodvou, 20.3.2019
............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta

Strana 2 z 2

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

