
 

 

 

 

 

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI 
hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2016 

 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu 
v Komárne plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na obdobie II. polrok 
2016.  

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. 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. 

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri NFK č. 
09/ÚHK/2015 Zariadenie pre seniorov Komárno Špitálska ul. č. 16, 945 01 Komárne, IČO: 
00 352 482. 

3. Dodržiavanie zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku hospodárenia 
so zvereným majetkom, vedenia účtovníctva a mzdového účtovníctva, plnenia a čerpania 
rozpočtu, na úseku dodržiavania zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov 
v pracovnoprávnych vzťahov, povinného zverejňovania informácií a verejného 
obstarávania v rozpočtovej organizácii Základná škola s VJM Eötvösova 39 Komárno                            
Eötvösova ul. č.39, 945 01 Komárne, IČO: 37 86 12 04. 

4. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov v podmienkach samosprávy Mesta Komárno 
v zmysle 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov za rok 2015 a kontrola 
plnenia bodu D) uznesenia č. 706/2016 zo dňa 02.06.2016. 

5. Kontrola hospodárnosti prevádzky motorových vozidiel Mesta Komárno. 

6. Ďalšie kontroly vykonané na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta 
Komárno. 

Ostatné činnosti: 

1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Komárno na rok 2017 

2. Vybavovanie sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov a Zásad o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností zo dňa 24.06.2010. 

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. 

K predloženému návrhu je možné sa písomne vyjadriť v termíne do 30.06.2016. Návrhy 
a pripomienky žiadame doručiť na adresu: Hlavný kontrolór mesta Komárno, Nám. 
gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno. 

 

                                                                                                                        
  Mgr. Miklós Csintalan 

                                                                                                     hlavný kontrolór 


