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Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Határozati javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2016
második félévére
Predkladá :
Beterjeszti:

Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór

Vypracoval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór
Kidolgozta:

Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní predmetu návrhu
A/ schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
2. zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 35/539/2013 zo dňa
01.10.2013

september 2016
2016. szeptember

Dôvodová správa
K bodu 1/ návrhu uznesenia:
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za
šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v
zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým. Návrh je zverejnený na úradnej tabuli mesta
a webovej stránke mesta od 09.09.2016.
Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015
Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 18e zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V rámci mimokontrolnej činnosti hlavný kontrolór má nasledovné povinnosti:
- vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na roky 2017 - 2019
- predkladá správu o výsledkoch kontroly zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- vedie evidenciu podnetov a plní úlohy zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
- vybavuje sťažnosti v zmysle Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole
vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach mesta Dunajská Streda
K bodu 2/ návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. 35/539/2013/A/2 zo dňa 01.10.2013
schválilo predloženie správy ohľadom vykonanej kontroly čerpania verejných financií v spoločnosti
Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. v pravidelných intervaloch.
Výsledky kontrol vykonaných v spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o.
boli predložené Mestskému zastupiteľstvu v Dunajskej Strede nasledovne:
- Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2013/9 dňa 11.02.2014,
- Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/7 dňa 10.02.2015 a
- Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/21 dňa 16.02.2016.
Nakoľko nedostatky zistené kontrolami neboli závažného charakteru, netýkali sa
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti hospodárenia s verejnými financiami a mestské
zastupiteľstvo bralo výsledky kontrol na vedomie bez pripomienok, navrhujem zrušiť uznesenie
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 35/539/2013 zo dňa 01.10.2013.
Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa
20.09.2016 a odporúča ho schváliť.

Vypracoval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór

