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

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

2/2021 

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 1.3.2021 do 26.5.2021.   

1. Výkon kontrolnej činnosti  

V sledovanom období boli ukončené tieto kontroly: 

1. Kontrola č. HK/2/2021 

Povinný subjekt (kontrolovaný): Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou 

Cieľ kontroly:  

a. kontrola dodržiavania zákonnosti v rámci pracovno-právnej agendy  na ZUŠ  

(napr. vedenie zamestnaneckých spisov, aktuálnosť a náležitosti pracovných 

zmlúv, evidencia pracovného času, dodržiavanie pracovného času vzhľadom 

k rozvrhu priamej vyučovacej činnosti, vznik a kompenzácie práce nadčas 

a ďalšie). 

b. kontrola zákonnosti a efektívnosti zabezpečenia vzdelávacieho procesu  a kontrola 

efektívnosti členenia tried v nadväznosti na pomer skupinového a individuálneho 

vyučovania žiakov školy.  

Skutočnosti sú kontrolované v rámci údajov za školské roky 2019/2020 a prvý polrok 

2020/2021. 

Stav kontroly: Kontrola bola rozdelená na dve parciálne časti. Prvá časť kontroly bola 

ukončená a čiastková správa č. 1 bola prerokovaná na rokovaní mestského zastupiteľstva 

dňa 29.4.2021. MsZ zobralo správu na vedomie uznesením č. 381/2021. 
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V sledovanom období prebiehali tieto kontroly: 

1. Kontrola č. HK/1/2021 

Povinný subjekt (kontrolovaný): Mestský úrad Moldava nad Bodvou 

Cieľ kontroly: kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní 

rozpočtových prostriedkov mesta v programe „Výkonné a zákonodarné orgány“ položka 

637005 „špeciálne služby“ za rok 2020. 

Stav kontroly: Prebieha. Dňa 6.5.2021 bol na MsÚ doručený návrh správy z kontroly. Po 

žiadosti od MsÚ bola lehota na podanie námietok k návrhu správy predĺžená do 

31.5.2021. 

2. Kontrola č. HK/2/2021 

Povinný subjekt (kontrolovaný): Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou 

Cieľ kontroly:  

c. kontrola dodržiavania zákonnosti v rámci pracovno-právnej agendy  na ZUŠ  

(napr. vedenie zamestnaneckých spisov, aktuálnosť a náležitosti pracovných 

zmlúv, evidencia pracovného času, dodržiavanie pracovného času vzhľadom 

k rozvrhu priamej vyučovacej činnosti, vznik a kompenzácie práce nadčas 

a ďalšie). 

d. kontrola zákonnosti a efektívnosti zabezpečenia vzdelávacieho procesu  a kontrola 

efektívnosti členenia tried v nadväznosti na pomer skupinového a individuálneho 

vyučovania žiakov školy.  

Skutočnosti sú kontrolované v rámci údajov za školské roky 2019/2020 a prvý polrok 

2020/2021. 

Stav kontroly: Kontrola bola rozdelená na dve parciálne časti . Druhá časť kontroly 

prebieha. Dňa 26.5.2021 bol na ZUŠ doručený návrh čiastkovej správy č. 2 z kontroly  

č. HK/2/2021 a stanovená lehota na podanie námietok k tomuto návrhu.  

2.  Spracovávanie odborných stanovísk a iných správ hlavného kontrolóra 

•  Odborné stanovisko k návrhu na 1. zmenu mestského rozpočtu na rok 2021 

• Odborné stanovisko k návrhu na 2. zmenu mestského rozpočtu na rok 2021  

• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok  

2020 (rozsah 22 strán A4). 

• Spracovanie správy o kontrolnej činnosti č. 2/2021  

• Spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 
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3. Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra  

Príprava na rokovanie a účasť na: 

• 25. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 11.3.2021 v Moldave nad Bodvou. 

• 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 29.4.2021 v Moldave nad Bodvou. 

• 30. zasadnutí Mestskej rady dňa 8.3.2021 

• 31. zasadnutí Mestskej rady dňa 31.3.2021 

• 32. zasadnutí Mestskej rady dňa 22.4.2021 

• 33. zasadnutí Mestskej rady dňa 7.5.2021 

• 7.4.2021 – účasť na odbornom webinári “Nakladanie s majetkom obce“ 

 

Spracovanie podkladov a výstupov činnosti hlavného kontrolóra pre ich zverejnenie na web 

stránke mesta v sekcii hlavný kontrolór. 

 

Táto správa je spracovaná na troch stranách. 

 
 
Moldave nad Bodvou, 26.5.2021                 ............................................................ 
               Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.  
                     hlavný kontrolór mesta 


