MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER
Dôvodová správa
k bodu č. 7 na VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever
Ročná správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever za rok 2019
Ročnú správu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o kontrolnej činnosti za rok
2019 predkladám na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever na
základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Podľa ustanovenia § 18e zákona o obecnom zriadení „Hlavný kontrolór pri výkone
kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon.“ Osobitným
zákonom je zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite o zmene doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontroly pod bodom 1 až 2 boli začaté do 31.12.2018 a preto podľa ustanovenia § 30a
ods. 6 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite o zmene doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 372/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. som ich
dokončil podľa postupov platných do 31.12.2018.
Zákon č. 372/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.01.2019 zmenil niektoré
ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu, a preto kontroly pod bodom 3
až 9 som vykonával v súlade s týmito zmenami.
Tieto zmeny mali dopad najmä na ustanovenia o náležitostiach a obsahu návrhu
správy a správy z kontroly.
Zásadnou zmenou je, že opatrenia na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku neurčuje kontrolný orgán (oprávnená osoba), ale kontrolovaný subjekt (povinná
osoba).
Kontrolný orgán ku každému zistenému nedostatku navrhuje kontrolovanému subjektu
odporúčania na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, určuje
kontrolovanému subjektu lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení,
lehotu na ich splnenie a lehotu na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých
opatrení.

