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Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní predmetu návrhu
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

február 2016
2016. február

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016:
-

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: II.polrok 2015
- cieľ kontroly: overovanie plnenia prijatých uznesení,

-

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiacoch
december 2015 a január 2016
- cieľ kontroly: overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,

-

Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia 2/2015 zo dňa 10. februára 2015 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2015
- kontrolované obdobie: rok 2015
- cieľ kontroly: dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,

-

Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene o doplnení niektorých zákonov
- kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
- kontrolované obdobie: máj 2016
- cieľ kontroly: dodržiavanie správnosti a preukázateľnosti vykonávania finančných operácií
alebo ich častí,

-

Kontrola pokladničných operácií
- kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
- kontrolované obdobie: marec 2016
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných
predpisov a správnosti a preukázateľnosti vykonávania pokladničných operácií,

-

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami
- kontrolovaný subjekt: Mestské kultúrne stredisko v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: rok 2015
- cieľ kontroly: dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri
hospodárení s verejnými financiami a preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami

-

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií
- kontrolované obdobie: rok 2015
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných
predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

Na základe uznesenia mestskej rady č. 184/2016/9 zo dňa 02.02.2016:
Kontrola výkonu zimnej údržby pozemných komunikácií – odhrňovanie snehu, posyp vozoviek,
ručné čistenie priechodov pre chodcov
- kontrolovaný subjekt: Municipal Real Estate s.r.o. Dunajská Streda
- kontrolované obdobie: od 01.01.2016 do 31.05.2016
V Dunajskej Strede, dňa 09.02.2016

Ing. Zoltán Fekete
hlavný kontrolór

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 2016 bol dňa 29.01.2016 zverejnený
na internetovej stránke i na úradnej tabuli mesta.

