MESTO KOMÁRNO
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

PLÁN ČINNOSTI
hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2018
Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontroly:
1. Predloženie súhrnnej správy do obecného zastupiteľstva o kontrolnej činnosti za rok 2017 zmysle
ods. 1 písm. e) § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku vedenia pokladničnej
agendy Mesta Komárno, MsÚ Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, IČO:
00306 525.
3. Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia
so zvereným majetkom, rozpočtovej disciplíny, vedenia účtovníctva, kontrola dodržiavania
zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku personalistiky a pri odmeňovaní
zamestnancov a mzdového účtovníctva, kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní,
o ochrane osobných údajov, zverejňovania informácií, kontrola interných predpisov a plnenia
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole
u kontrolovaného subjektu Základná škola Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór
Alapiskola, Ulica mieru č. 2, 945 01 Komárne, IČO: 36105881
4. Kontrola dodržiavania povinností a úloh vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v podmienkach samosprávy mesta Komárno.
5. Kontrola dodržiavania povinností mesta Komárno podľa nového zákona č. 358/2015 z. z.
o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
6. Ďalšie kontroly vykonané na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Komárno.
Ostatné činnosti:
1. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2017.
2. Vybavovanie sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov.
3. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a
evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Komárne.
Pripomienky a návrhy je možné doručiť na Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno, Nám. gen.
Klapku č. 1, 945 01 Komárno pred prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve Komárno v termíne do
08.12.2017.
V Komárne dňa 27.11.2017

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór

