Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta
ZAMERANIE
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie

I. polroka 2015
V zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je
premietnutá aj kontrolná pôsobnosť samosprávy. Kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti
obce vykonáva hlavný kontrolór v rozsahu oprávnení uvedených v § 18d citovanej právnej
normy.
Kontrola ako organizovaná činnosť tvorí vlastnú špecifickú disciplínu. Osobitosti jej
výkonu, uplatňovanie kontrolných metód a postupov sú nevyhnutným predpokladom
objektívneho zistenia skutkového stavu predmetu kontroly. Vo všeobecnosti u každej kontroly
je cieľom zistiť skutkový stav predmetu kontroly a tento porovnať so stavom predpísaným
príslušnou legislatívou, zistiť príčiny vzniku nedostatkov a tieto riešiť prijatím opatrení za
účelom zjednania nápravy a nie hľadať vinníkov. Tento zámer by mal byť spoločný pre oba
dotknuté subjekty, tak pre kontrolný orgán, ako aj pre kontrolovaný subjekt.
V oblasti hodnotenia a bilancovania výkonu kontroly je potrebné pripomenúť, že túto činnosť
sprevádzajú aj konfliktné situácie, ktoré vznikajú najmä z dôvodu zistenia nedostatkov,
ktorých vnímanie má rozdielny uhol pohľadu zo strany kontrolného orgánu a kontrolovaného
subjektu. Z uvedeného argumentu je zrejmé, že kontrolná činnosť bez prípadných konfliktov
je v praxi iba ilúziou. Preto by účastníkom kontroly malo ísť predovšetkým o to aby sa
konflikty eliminovali a vyhlo sa situáciám, ktoré ich vyhrocujú. Z kontrolnej praxe
a skúseností je zrejmé, že vzniknutý konflikt sa považuje za prirodzenú cestu formulovania
názorov, ktorých cieľom je dosiahnuť spoločné riešenie a odstránenie zistených nedostatkov
pri vzájomnom rešpektovaní vecnej argumentácie účastníkov kontroly.
Kontrolný postup, ktorým sa zisťuje objektívny stav kontrolovanej skutočnosti, ako aj spôsob
ich preukázania sú práve tou podstatou kontrolnej činnosti, ktorú nie je možné predpísať.
Každá previerka si vyžaduje osobitný kontrolný postup, individuálny prístup a taktiež
samotné formulovanie výsledkov kontroly.
Špecifickou činnosťou kontrolóra mesta je predovšetkým zákonom stanovená
povinnosť vypracovať stanovisko k návrhu rozpočtu mesta a záverečnému účtu pred ich
schválením v mestskom zastupiteľstve.
Spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu plní vo všeobecnosti preventívnu funkciu kontroly
a to z dôvodu, že posudzuje a definuje reálnosť základných východísk, špecifikuje rozpočtové
riziká, indexy a tempá rastu prípadne poklesu príslušných rozpočtových položiek a rozhodné
bilančné vzťahy rozpočtu.
Podstatou hodnotenia záverečného účtu je vyjadrenie sa k rozhodným skutočnostiam,
príčinám a dôsledkom, ktoré mali vplyv na výsledok hospodárenia v danom rozpočtovom
období, prípadne môžu ovplyvniť nadchádzajúce obdobie.
Predkladaný návrh zamerania kontrolnej činnosti obsahuje predovšetkým povinnosti
vyplývajúce hlavnému kontrolórovi z príslušných zákonných ustanovení. Okrem tematických
úloh sú v návrhu premietnuté aj úlohy, ktoré počas sledovaného obdobia môžu byť uložené
uznesením mestského zastupiteľstva priamo hlavnému kontrolórovi.
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Návrh zamerania kontrolnej činnosti neuvádza kontroly, výkon ktorých môže nastať na
základe požiadavky primátora mesta, prípadne z podnetov iných subjektov, vrátane fyzických
osôb. Taktiež neobsahuje preventívne bežné kontroly a periodické previerky, účasť na
pracovných poradách, zasadnutiach samosprávnych orgánov mesta, rokovaniach
s právnickými a fyzickými osobami, ktoré určitým spôsobom participujú na činnosti hlavného
kontrolóra.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) v úvode citovaného právneho predpisu
predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2015
s nasledovným zameraním:
• Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
• Správa o vybavovaní petícií a sťažností fyzických a právnických osôb podaných
na mesto Galanta v roku 2014.
• Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Galanta za rok 2014.
• Následná finančná kontrola čerpania finančných prostriedkov rozpočtovaných
príspevkovou organizáciou Správa športových zariadení mesta Galanta vo
vybranej časti rozpočtu za obdobie určené kontrolným orgánom.
• Kontrola čerpania kapitálových výdavkov rozpočtovaných v rámci realizácie
projektu – „Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta“.
• Kontrola pokladničných operácií vedených pokladnicou Mestského úradu
v Galante.
• Kontrola dodržiavania zmluvných dojednaní a efektívnosť zmluvného vzťahu
uzatvoreného Zmluvou o zriadení spoločnej úradovne na výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku.
• Predloženie návrhu zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
obdobie II. polroka 2015.
• Prešetrovanie a vybavovanie sťažností, ktorých preskúmaním je vecne a miestne
príslušný hlavný kontrolór.
• Plnenie úloh uložených uznesením mestského zastupiteľstva priamo hlavnému
kontrolórovi.
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