
NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI 
hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2022 

 
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: 
00 306 525. 

2) Kontrola nakladania s majetkom, majetkovými právami mesta Komárno, kontrola zákonnosti a 
efektívnosti činnosti spoločnosti, kontrola dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na 
úseku pridelenia a vyúčtovania dotácií, dodržanie použitia finančných prostriedkov v súlade s účelom, na ktorý 
boli poskytnuté u kontrolovaného subjektu COM-MÉDIA spol. s r.o., Nám. generála Klapku 1, 945 01 
Komárne, IČO: 36 522 309. 

3) Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku 
hospodárenia so zvereným majetkom, rozpočtovej disciplíny, vedenia účtovníctva, 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 s vyučovacím jazykom 
maďarským  Móra Jókaiho  Komárno, Ul. mieru č. 2, 945 01 Komárno, IČO: 36105881. 

4) Kontrola priznávania a vyúčtovania dotácií podľa: 

4.1 VZN č. 11/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, 
rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory 
a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno,  

4.2 VZN č. 12/2015  o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby 
a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno a  

4.3 VZN č. 13/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne 
a zdravotné účely. 

4.4 VZN 12/2016 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany a 
obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno 
s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno. 

5) 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 činnosti: 
1) Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu Mesta Komárno na roky 2023 až 2025 

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) Prešetrovanie 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. 

Písomné pripomienky a návrhy je možné doručiť na Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno, Nám. 
gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno v termíne do 15.06.2022 do 12.oo hod.  
V Komárne dňa 31.05.2022                                                                     
 

          Mgr. Miklós Csintalan                                                                                                                          
hlavný kontrolór 


