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Materiál na rokovanie       Materiál č.: 6/2015/3 

3. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

 

A városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezete 2015 első félévére 

 

 

 

Predkladá: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór 

Beterjeszti: 

 

Vypracoval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór 

Kidolgozta: 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

       Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede  

po prerokovaní predmetu návrhu  

 

       A/ schvaľuje 

B/ neschvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Január 2015 

2015. január 
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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2015 
 

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a Zásad kontrolnej činnosti predkladám návrh plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2015. Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

Plán kontrolnej činnosti: 

 

-    Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede 

- kontrolované obdobie: II.polrok 2014 

 

-  Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole Dunajská 

Streda 

- kontrolované obdobie: rok 2014 

 

- Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiacoch 

december 2014 a január 2015 

 

- Kontrola evidencie a vybavovania sťažností 

- kontrolované obdobie: rok 2014 

 

Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  

 

- Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 17/262/2012 zo dňa 31.01.2012 poverilo hlavného 

kontrolóra na vykonanie kontroly smerujúcej na spotrebu motorových vozidiel a 

predloženie kvantitatívne vyjadrenej správy pred mestské zastupiteľstvo v polročných 

intervaloch 

 

- Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 35/539/2013 zo dňa 01.10.2013 poverilo hlavného 

kontrolóra na vykonanie kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami v spoločnosti 

Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. v pravidelných intervaloch  

 

- Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného 

kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje 

 

Na základe doporučenia mestskej rady zo dňa 27.01.2015:  

 

- Kontrola prevzatia parkovacích automatov od Dunajskostredského parkovacieho družstva 

spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. po ukončení platnosti zmluvy 

o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.03.2011 

  

 

        Ing. Fekete Zoltán 

        hlavný kontrolór 
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Dôvodová správa: 

 

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. b) zákona o obecnom zriadení hlavný 

kontrolór predkladá 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 

2015 bol dňa 26.01.2015 zverejnený na internetovej stránke i na úradnej tabuli mesta. 

 

 


