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Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Návrh na uznesenie č. ..../2020
k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2020. Plán
kontrolnej činnosti tvorí prílohu uznesenia.

Dôvodová správa – Indoklás:
Z D Ô V O D N E N I E:
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov úlohou hlavného kontrolóra je predložiť obecnému zastupiteľstvu raz
za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Predložený návrh kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradných tabuliach a webovej stránke
Mesta Komárno od 08.05.2020.
Písomné pripomienky a návrhy je možné doručiť na Útvar hlavného kontrolóra mesta
Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno v termíne do 30.06.2030 do 11.oo hod.
VYHODNOTENIE

Z V E R E J N E N I A:

K vyvesenému návrhu kontrolnej činnosti v stanovenej lehote neboli podané pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy, preto odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Komárne schváliť
predložený návrh plánu kontrolnej činnosti.
Úrad verejného obstania listom č. 10494-6000/2020-OD/1 zo dňa 27.07.2020 požiadal
o vykonanie kontroly v zmysle § 169 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
u kontrolovaného subjektu COMORRA SERVIS Komárno, predmetom ktorej má byť kontrola
dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Zvislé dopravné značky“,
ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy dňa 12.05.2020.
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI
hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2020

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.
Kontrolná činnosť:
1. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku prideľovania
a vyúčtovania dotácií pre šport a kultúru za rok 2019 a kontrola plnenia opatrení prijatých
na nápravu nedostatkov zistených kontrolu č. 02/ÚHK/2017 a kontrolou NKU č. Z009184/2019/1100/KMH
2. Kontrola hospodárnosti prevádzky motorových vozidiel Mesta Komárno a kontrola
prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 13/ÚHK/2016
a kontrole č. 11/ÚHK/2018.
3. Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne platných právnych predpisov na úseku
hospodárenia so zvereným majetkom mesta, vedenia účtovníctva ako aj ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov v kontrolovanom období roka 2019
a vybraných ukazovateľov za 1. polrok 2020 a kontrola plnenia opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov zistených kontrolu č. 07/ÚHK/2017 a kontrolou č. 10/ÚHK/2018
u kontrolovaného subjektu COMORRA SERVIS, Športová ul. č. 1, 945 01 Komárne, IČO:
44 191 758.
4. 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.
5. Kontrol dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Zvislé
dopravné značky“, ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy dňa 12.05.2020 - na základe
žiadosti ÚVO č. 10494-6000/2020-OD/1 zo dňa 27.07.2020 u kontrolovaného subjektu
COMORRA SERVIS Komárno.
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.
Ostatné odborné činnosti:
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2021
až 2023 v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Vypracovanie stanovísk podľa § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta počas rozpočtového a podľa § 17 ods. 15 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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4. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Komárne.

V Komárne dňa 13.08.2020

Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór

