
NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI 
hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2019 

 
 

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 (ďalej len zákona o obecnom zriadení). 

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 dodržiavania povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov u zamestnávateľa Mesto Komárno. 

3. Kontrola dodržiavania zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov pri 
vybavovaní petícií v podmienkach Mesta Komárno.  

4. Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných  právnych predpisov na úseku hospodárenia 
so zvereným majetkom, rozpočtovej disciplíny, vedenia účtovníctva, kontrola dodržiavania zákona 
o verejnom obstarávaní, kontrola interných predpisov a plnenia opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených pri kontrole č. 03/ÚHK/2016 u kontrolovaného subjektu: Základná škola Ul. 
pohraničná, 945 01 Komárno, Ul. Pohraničná č. 9, IČO: 37 861 221. 

5. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov v podmienkach samosprávy Mesta Komárno 
v zmysle 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov a kontrola plnenia opatrení na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie  príčin ich vzniku kontrolou č. 12/ÚHK/2016. 

6. Ďalšie kontroly vykonané na základe požiadavky Mestského zastupiteľstva v Komárne a primátora 
mesta Komárno v zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení, ktoré neznesú odklad. 

Ostatné odborné činnosti: 

1. Príprava interného predpisu k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných 
v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mesta Komárno. 

2. Vypracovanie stanoviska k návrhu programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2020 až 2022. 

3. Vypracovanie stanovísk podľa § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Vybavovanie sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších 
predpisov. 

5. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach mesta 
Komárno. 

Písomné pripomienky a návrhy je možné doručiť na Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno, Nám. 
gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno v termíne do 17.06.2019 do 11.oo hod.  

V Komárne dňa 30.05.2019 
 
                                                                                                             

                                                                                                           
    Mgr. Miklós Csintalan 

                                                                                                                hlavný kontrolór 


