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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
V súlade s ustanovením § 18 f) ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Navrhovaný plán
zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a rozsah preverovaných dokladov a podkladov
jednotlivých previerok. (§18d) §18 e), §18f) )
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný
v prípade vznesených požiadaviek a uznesení Mestského zastupiteľstva Veľký Meder.

1. Výkon kontroly

1.1. Kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami
a majetkom mesta v podmienkach mestskej samosprávy a to na základe Zákona
o obecnom zriadení § 18f) odseku 1) písmena i). MsZ ponecháva zváženie kontroly
konkrétneho prípadu na hlavného kontrolóra na základe podnetov a opodstatnenosti na
vykonanie kontroly. (Zmluvy, objednávky, faktúry,)
(V praxi to znamená, že hlavní kontrolóri sa veľmi často stretávajú aj s požiadavkami a podnetmi
jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva, či rôznych fyzických a právnických osôb na
vykonanie kontroly. V týchto prípadoch je na zvážení a rozhodnutí samotného hlavného
kontrolóra obce, či na základe týchto podnetov, ak sú vecné a opodstatnené, vykoná kontrolu.)

1.2. Kontrola dodržiavania zákonnosti a postupov pri verejných obstarávaniach MsÚ Veľký
Meder v roku 2019 a 2020 to všetkých prípadov ktoré zatiaľ neboli predmetom
mimoriadnych kontrol VO uložených MsZ hlavnému kontrolórovi. na základe zákona
o obecnom zriadení a zákona o Verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a internej
smernice primátora vydanej na postupy verejného obstarávania v MsÚ.

1.3. Pokračovanie v začatých kontrolách z predchádzajúceho obdobia ktoré boli prerušené (7
prerušených kontrol) na základe uloženia ďalších mimoriadnych kontrol MsZ. (Celkom
23 mimoriadnych kontrol).

2. Výkon ďalšej kontroly
2.1. Kontrola plnenia uznesení
predchádzajúcich období.

mestského zastupiteľstva za II. polrok 2020 ako aj

2.2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v predchádzajúcich
kontrolách. (Na základe rozhodnutia hlavného kontrolóra a dostatočného časového priestoru na
vykonanie týchto kontrol)

3. Ostatné úlohy :
3.1. Mimoriadné kontroly v zmysle uznesenia MsZ ak vec neznesie odklad.
3.2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, získaných pri výkone
kontrolnej činnosti.
§ 18f Úlohy hlavného kontrolóra
(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu
kontrolnej činnosti podľa § 18d.
Zakotvuje sa oprávnenie hlavného kontrolóra nahliadať do všetkých dokumentov v písomnej či
elektronickej podobe, ktoré má k dispozícia kontrolovaný subjekt podľa § 18d ods. 2 zákona o
obecnom zriadení. Tomuto oprávneniu na druhej strane korešponduje povinnosť zodpovedného
zamestnanca kontrolovaného subjektu vyhovieť požiadavkám hlavného kontrolóra a poskytnúť
súčinnosť pri výkone kontrolnej činnosti. V prípade, že nedôjde k sprístupneniu hlavným
kontrolórom požadovaných dokumentov, do úvahy prichádza vyvodenie priestupkovej zodpovednosti
za priestupok proti poriadku v správe podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, resp. za
splnenia ďalších zákonných podmienok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za trestný čin
zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona alebo marenia úlohy
verejným činiteľom podľa § 327 Trestného zákona.

3.3. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch
a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR, RVC a inými
vzdelávacími inštitútmi.
3.4. Vedenie centrálnej evidencie sťažností
3.5. Metodická podpora pri príprave interných predpisov Mesta Veľký Meder
4. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
4.1. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta
Veľký Meder na rok 2021, vrátane programového rozpočtu mesta na rok 2021 a
k viacročnému rozpočtu vrátane programového rozpočtu na roky 2021-2023.
4.2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 bol zverejnený v zmysle §18 f písmena
b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov dňa 10.06.2020 na úradnej
tabuli Mestského úradu Veľký Meder a na internetovej stránke mesta Veľký Meder.

Veľký Meder, 09.06.2020

Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta

