
 

 

 

 

MESTO KOMÁRNO 
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 

PLÁN ČINNOSTI 
hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2016 

 
 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám „Návrh plánu činnosti  hlavného kontrolóra 
Mesta Komárno s týmto zameraním: 

1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku vedenia 
pokladničnej agendy MsÚ Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, IČO: 
00306 525. 

2. Kontrola dodržiavania 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, verejného obstarávania a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených pri NFK č. 13/ÚHK/2013 na Základnej škole Rozmarínovej, 
Rozmarínová ul. č.1, 945 01 Komárne, IČO: 37 86 11 31. 

3. Kontrola dodržiavania 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, verejného obstarávania a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených pri NFK č. 12/ÚHK/2012 na Základnej škole Ul. Pohraničná č.9, 
945 01 Komárne, IČO: 37 861 221. 

4. Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecných platných právnych predpisov na úseku 
dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov, a kontrola plnenia opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri následnej kontrole č. 04/ÚHK/2014. 

5. Kontrola dodržiavania a uplatňovanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
u kontrolovaného subjektu MsÚ Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, IČO: 
00306 525 a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri 
predchádzajúcej následnej finančnej kontrole č. 10/ÚHK/2014. 

6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov kontrolami 
vykonanými v roku 2015. 

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

8. Ostatné činnosti: 

- Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 
2015 § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení. 

- Predloženie súhrnnej správy o činnosti za rok 2015 v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) 
zákona o obecnom zriadení. 



 

- Vybavovanie sťažností. 

- Vybavovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 

K predloženému návrhu je možné sa písomne vyjadriť v termíne do 04.12.2015 do 
09.oo hod.. Návrhy a pripomienky žiadame doručiť na adresu v záhlaví alebo na 
nasledovnú e-mailovú adresu: hk@komarno.sk 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                     

 
 Mgr. Miklós Csintalan 

                                                                                                  hlavný kontrolór 
 
 
 
 
Zverejnené: 
 
dňa 24.11.2015 


