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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na II. polrok 2021 

 

Predkladá : Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava n/Bodvou 

Pracovný úväzok: 0,5 

V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou 

(ďalej aj ako „MsZ“) návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021: 

Pravidelné a tematické kontroly: 

1. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní 

rozpočtových prostriedkov mesta určených na úhradu členských príspevkov/poplatkov 

mesta za jeho členstvo v združeniach, zoskupeniach, spolkoch a pod.    

2. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s hotovosťou 

v pokladni/niach vedených jednou z rozpočtových organizácií mesta.  

3. 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..  

4. Kontrola vybraného subjektu, ktorému bola z rozpočtu mesta v roku 2020 poskytnutá 

dotácia.  

Ostatné kontroly  

1. Mimoriadne kontroly v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak o to uznesením požiada MsZ 

alebo primátor mesta za predpokladu, že vec neznesie odklad. 

2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na základe poznatkov, 

o ktorých sa hlavný kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti alebo na základe 

podnetov od tretích osôb ak bude existovať predpoklad, že zakladajú odôvodnenú 

potrebu pre výkon kontroly. 

Príprava a tvorba koncepčných materiálov a ďalšia činnosť hlavného kontrolóra 

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný 

kontrolór v II. polroku 2021 vypracuje aj: 

1. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 (2023 -2024) 
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2. Spracovanie správ pre MsZ o výsledkoch z jednotlivých vykonaných kontrol. 

3. Spracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

4. Priebežné sledovanie úrovne dlhového zaťaženia mesta.  

Iné činnosti 

1. Spracovanie správ o kontrolnej činnosti pre MsZ. 

2. Účasť na rokovaniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad 

Bodvou s hlasom poradným. 

3. Priebežné zvyšovanie odbornosti pre výkon funkcie hlavného kontrolóra.  

4. Pravidelné spracovanie dokumentácie o činnosti hlavného kontrolóra pre jej 

zverejňovanie na web stránke mesta www.moldava.sk .  

 

Tento návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 je spracovaný na 2 stranách A4. 

 

 

 

V Moldave nad Bodvou, 21.5.2021   .................................................................... 

                                                                                      Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.  

                                                                                             hlavný kontrolór mesta  


