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

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
2/2022
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 10.3.2022 do 30.5.2022.
1. Výkon kontrolnej činnosti
V sledovanom období boli ukončené tieto kontroly:
1. Kontrola č. HK/1/2022
Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Cieľ kontroly: kontrola stavu využívania priestorov budovy Inkubátorového domu –
stav prenájmov/vyťaženosť, prenájmy cestou osobitného zreteľa, neprenajaté
priestory, identifikovanie priestorov s obmedzenou možnosťou ich prenájmu pre ich
technický stav, monitoring ďalších priestorov pre iné využitie a pod..
Stav kontroly: Ukončená. Správa z kontroly HK/1/2021 tvorí samostatný materiál,
ktorý je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.
2. Kontrola č. HK/3/2022
Povinný subjekt (kontrolovaný): ZŠ Severná Moldava nad Bodvou
Cieľ kontroly: 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) na ZŠ Severná za rok 2021.
Stav kontroly: Ukončená. Správa z kontroly HK/3/2022 tvorí samostatný materiál,
ktorý je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.
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V sledovanom období prebiehali tieto kontroly:
3. Kontrola č. HK/4/2022
Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Cieľ kontroly: 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).
Stav kontroly: prebieha
2. Spracovávanie odborných stanovísk a iných správ hlavného kontrolóra
•

Spracovanie správy o kontrolnej činnosti č. 2/2022 (rozsah 2 strany A4).

3. Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra
Príprava na rokovanie a účasť na:
• 36 zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24.3.2.2022 v Moldave nad Bodvou.
• 37. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 18.5.2022 v Moldave nad Bodvou.
• 42. zasadnutí Mestskej rady dňa 14.3.2022
• 43. zasadnutí Mestskej rady dňa 11.5.2022

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, 30.5.2022

............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta

Strana 2 z 2

