
 

 

Hlavná kontrolórka mesta Šurany 

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2020 

 

     Na základe § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

kontrolnej činnosti podlieha  

a) mestský úrad; 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom; 

c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú 

s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 

dotýkajúcom sa tohto majetku;    

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné 

výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania 

s týmito prostriedkami. 
    

    Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto 

užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola 

vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 

vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania 

interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.  
 

     V súlade s ustanoveniami § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 21 ods. 8 Štatútu mesta Šurany a so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predkladám  

nasledovný   

  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2020:   

Kontrola čerpania a vyúčtovania poskytnutej dotácie mestom Šurany a nakladanie s majetkom mesta 

vo futbalovom klube ŠK Šurany za roky 2018 - 2019. 

Kontrola efektívnosti a účelnosti hospodárenia príspevkovej organizácie – Mestská poliklinika 

Šurany za roky 2015-2019. 

Kontrola spolufinancovania výstavby parkovacích miest mestom Šurany a spoločnosti FORA-STAV, 

s.r.o. Šurany na ul. Hledíkovej. 

Kontrola financovania investičnej akcie „Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany“. 
Výkon iných pravidelných odborných činností v rozsahu povinností hlavnej kontrolórky: 

 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2019. 

Vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu mesta Šurany za rok 2019. 

Vypracovanie stanoviska k prolongácii kontokorentného úveru z Prima banky Slovensko, a.s. 

Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2020.  
 

     Okrem týchto kontrol môžu byť vykonané ďalšie kontroly, o ktoré uznesením požiada mestské 

zastupiteľstvo alebo primátor, ak vec neznesie odklad. Poradie kontrol nie je záväzné a zmeny vo 

výkone kontrol môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, množstva a závažnosti 

zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol. 
 

     Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov musí byť návrh plánu kontrolnej činnosti najneskôr 15 dní pred prerokovaním 

v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým. 
  

      
                                                                                                        Ing. Jana  H u č k o v á, v. r. 
                                                                                                                 hlavná kontrolórka mesta Šurany 

V Šuranoch, dňa 18.12.2019 
Schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 9/2019-Z, bod IV, dňa 12.12.2019 


