MsZ 25.06.2015 - uznesenie č. 97/Z-2015

Útvar hlavného kontrolóra mesta G a l a n t a

ZAMERANIE
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie
II. polroka 2015
Kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vykonáva hlavný kontrolór v rozsahu oprávnení
uvedených v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Za účelom dodržania zákonných postupov stanovených § 18f ods. 1 písm. b) uvedeného právneho
predpisu predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2015
s nasledovným zameraním:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrolná činnosť v dňoch konania XXXI. ročníka Galantských trhov.
Uplatňovanie ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších zmien a doplnkov (výberové konanie na miesto vedúceho
zamestnanca) a ostatných súvisiacich zákonných predpisov v subjektoch vybraných
kontrolným orgánom.
Kontrola čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Galanta rozpočtovaných
vo výdavkovej časti pre účely reprezentačných výdavkov.
Kontrola používania služobných motorových vozidiel Mestským úradom v Galante.
Následná finančná kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu
mesta príspevkovej organizácii TsMG v rámci kapitálového transferu pre účely použitia
zatrávnenia sektoru „E“ a „F“ mestského cintorína – pohrebisko ulica Hodská, Galanta.
(doplnené MsZ 25.06.2015)
Priebežná kontrola záberu verejného priestranstva zabratého za účelom prevádzkovania
letných terás. (doplnené MsZ 25.06.2015)
Preverenie vymedzenia činnosti na hlavnú a podnikateľskú v príspevkových
organizáciách zriadených mestom Galanta. (doplnené MsZ 25.06.2015)
Priebežná kontrola záväzkov mesta Galanta vyplývajúcich zo zmlúv súvisiacich
s čerpaním eurofondov vo vzťahu k podnikateľským aktivitám a k budúcim zámerom.
(doplnené MsZ 25.06.2015)
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2016.
Predloženie návrhu zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I.
polroka 2016.
Stanovisko hlavného kontrolóra ku kontrole plnenia uznesení prijatých mestským
zastupiteľstvom k aktuálnemu termínu zasadnutia.
Prešetrovanie a vybavovanie sťažností, ktorých preskúmaním je vecne a miestne
príslušný hlavný kontrolór.
Plnenie úloh uložených MsZ v Galante priamo hlavnému kontrolórovi.

MVDr. Gábor Pallya v. r.
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 09.06.2015

