Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou
Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2021
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 na II. polrok roka 2021.
Číslo kontroly: HK/6/2021
Predkladateľ správy:
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt):
Centrum voľného času CVrČEK, IČO: 35544236, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Cieľ kontroly :
Cieľom kontroly bola kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania
s hotovosťou v pokladni vedenej kontrolovanou organizáciou. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie
január – august 2021.
Termín realizácie kontroly: 11.10.2021 – 23.11.2021
Výsledky kontroly: Kontrolou boli preskúmané podklady viažuce sa k nakladaniu s hotovosťou
v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času CVrČEK. Dokumentácia je vedená prehľadne,
chronologicky podľa mesiacov. Preskúmaných bolo 54 účtovných dokladov a súvisiacej dokumentácie
za mesiace január až august 2021. Celkové výdavky zrealizované v hotovosti dosiahli k 31.8.2021
úroveň 648,56 eur. Predmetom kontroly bola zákonnosť vedenia dokumentácie viažucej sa na
používanie hotovosti, ako aj kontrola opodstatnenosti výdavkov hradených v hotovosti v kontexte
obsahového zamerania činnosti organizácie CVrČEK. V nadväznosti na to bola posudzovaná aj
efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť vynakladania verejných prostriedkov uhrádzaných v hotovosti.
Hotovosťou boli uhrádzané predovšetkým drobné nákupy materiálu na tvorivú a voľnočasovú činnosť
v organizácii, cestovné, poštovné, drobné tovary, občerstvenie, iné administratívne pomôcky
a realizované boli ďalšie iné nákupy.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Povinnému subjektu bola doručená Správa z kontroly č. HK/6/2021 (rozsah 1 strana A4) dňa
23.11.2021 osobne, čím bola kontrola ukončená.
Táto správa je spracovaná na 1 strane.
V Moldave nad Bodvou, 23.11.2021

............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 482/2021
Bod č. 2 Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2021
Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2021
Správa o kontrolnej činnosti HK 4/2021
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
1) Správu o výsledku kontroly č. HK/5/2021
2) Správu o výsledku kontroly č. HK/6/2021
3) Správu o kontrolnej činnosti HK 4/2021.

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 10. 12. 2021

