Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

Správa
o výsledkoch kontroly dodržiavania zmluvných dojednaní a efektívnosti
zmluvného vzťahu uzatvoreného Zmluvou o zriadení spoločnej úradovne na
výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku vrátane jej dodatkov.
V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polroka
2015, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Galante č. 18/2015 zo dňa
27.1.2015 bola vykonaná kontrola vyššie uvedeného znenia.
Kontrolný orgán: Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta
Kontrolu vykonali: MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór a Daniela Rajjová,
referent útvaru hlavného kontrolóra
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta
Revidované obdobie: rok 2014 a príslušné obdobie súvisiace s preverovaním
skutočností
Miesto výkonu kontroly: Mestský úrad v Galante
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta
Čas výkonu kontroly: 14.04.2015 – 22.05.2015, prerušovane
Predmetom kontroly bola dokumentácia preukazujúca skutkový stav dodržiavania
zmluvného vzťahu uzatvoreného za účelom zriadenia spoločného stavebného úradu.
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zmluvných dojednaní a súvisiacich
právnych predpisov, ako aj zistenie efektívnosti zmluvného vzťahu.
O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený oznámením zo dňa
08.4.2015.

Výsledok kontroly
V súlade s ustanovením zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov,
§ 2 písm. e) prešli na obce pôsobnosti na úseku o. i. aj územného plánovania a stavebného
poriadku.
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Podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
stavebným úradom je obec a pôsobnosť stavebného úradu preneseným výkonom štátnej
správy, z čoho vyplýva, že výkon stavebného úradu obcou je výkonom štátnej správy
prenesenou na obec.
Činnosť stavebného úradu zabezpečuje obec obecným úradom a v rámci zachovania
základných princípov reformy verejnej správy ustanovenej vyššie uvedeným zákonom č.
416/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov môžu obce spolupracovať na báze dobrovoľnosti a zriadiť na
tento účel spoločný úrad.
Podľa § 20a zákona o obecnom zriadení sa predmetná zmluva uzatvára na účel uskutočnenia
konkrétnej úlohy alebo činnosti na určitý alebo neurčitý čas.
Tieto zmluvy uzatvárajú orgány územnej samosprávy v rámci výkonu im zverených úsekov
verejnej správy. Najčastejšie sa uzavierajú vtedy, ak si plnenie verejných úloh vyžaduje určitú
koordináciu a kooperáciu v činnosti správnych orgánov s činnosťou iných vzájomne
nepodriadených subjektov.
V súlade s citovaným ustanovením zákona musí byť v zmluve jasne vymedzená úloha alebo
činnosť. V danom prípade môže ísť o činnosti, ktoré obce vykonávajú v rámci ich
samosprávnej pôsobnosti, ako aj o úlohy v rámci preneseného výkonu štátnej správy.
Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obce, ktorá
je účastníkom zmluvy.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Galante č. 10/Z-2003 zo dňa 25.02.2003 bola
schválená Zmluva o zriadení spoločnej úradovne obcí Galanta, Čierna Voda, Čierny Brod,
Kajal, Košúty, Mostová, Tomášikovo, Topoľnica, Váhovce, Veľká Mača a Vozokany na
výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.
Zároveň bolo primátorovi odporučené podpísať zmluvu o zriadení spoločnej úradovne
a prednostovi mestského úradu zabezpečiť činnosť spoločnej úradovne na výkon štátnej
správy na úseku stavebného poriadku.
Revidovaním dokumentácie zmlúv bolo zistené, že predmetná zmluva bola podpísaná dňa
11.3.2003 ôsmimi účastníkmi. V súlade s vyššie uvedeným uznesením zmluvu nepodpísali
obce Kajal, Váhovce a Veľká Mača.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy bola organizačná štruktúra spoločnej úradovne a príloha č.
1, ktorej predmetom bol popis činnosti spoločnej úradovne, príloha č. 2, ktorej obsahom bola
kalkulácia nákladov na činnosť spoločnej úradovne a príloha č. 3, ktorej obsahom bola
špecifikácia počítačov a príslušenstva.
Obsahom dokumentácie zmlúv boli aj uzatvorené dodatky:
č. 1 – zo dňa 12.5.2004, ktorého predmetom bolo pristúpenie deviateho účastníka – obec
Dolný Chotár, dojednanie podielu účastníka na stálych nákladoch spoločnej úradovne,
určenie počtu obyvateľov, termín splátky podielu na nákladoch. Účinnosť dodatku
bola stanovená termínom 01.5.2004.
č. 2 – zo dňa 27.02.2007, účinný dňom 01.3.2007. Predmetom dodatku bolo pristúpenie
desiateho účastníka – obec Gáň, podiel účastníka na stálych nákladoch, určenie počtu
obyvateľov, termín splátky podielu na nákladoch.
č. 3 – zo dňa 11.02.2011, účinný dňom 31.01.2011. Predmetom dodatku je odstúpenie
účastníka zmluvy o zriadení spoločnej úradovne – obec Gáň.
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č. 4 – zo dňa 04.3.2011, účinný dňom 08.3.2011. Predmetom dodatku bola zmena ročného
príspevku na obyvateľa s platnosťou od 01.01.2011 a to v dojednanej sume 1,20
€/obyvateľ (zmena Čl. 5, bod 4 pôvodnej zmluvy).
č. 5 – zo dňa 02.4.2015, účinný dňom 08.4.2015. Predmetom dodatku bola zmena výšky
ročného príspevku na obyvateľa od 01.01.2015 v dojednanej sume 1,50 € na
obyvateľa.
Súčasťou dodatku je príloha č. 1, ktorej obsahom je uvedenie počtu obyvateľov
účastníkov zmluvy zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Účastníci sa
ďalej dohodli na ročnej aktualizácii počtu obyvateľov obci k 01.01. kalendárneho roka
podľa oficiálnych údajov Slovenského štatistického úradu.
V súvislosti s preverovaním zmluvných dojednaní bolo zistené nasledovné:
Kontrolnému orgánu boli ku kontrole predložené zmluvné dojednania organizačným
oddelením MsÚ Galanta, ktorého zamestnanec v rámci pracovnej náplne zabezpečuje cit.:
„Zúčtovanie štátnych dotácií, sledovanie a účtovanie – Spoločná úradovňa“.
Z dôvodu, že nebola ku kontrole predložená originál dokumentácia zmluvného dojednania,
kontrolný orgán si túto vyžiadal od právneho oddelenia. Právne oddelenie taktiež predložilo
kópie zmluvných dojednaní, okrem dodatku č. 1, ktorý však nebol potvrdený správnou
úradnou pečiatkou obce Košúty.
Jednou z pracovných činností pracovnej náplne vedúcej oddelenia stavebného poriadku je,
cit.: „Riadi činnosť oddelenia stavebného poriadku na úrovni mesta a združených obcí
spoločnej úradovne podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.“
Na základe vyžiadania kontrolného orgánu o predloženie zmluvných dojednaní sa vedúca
verbálne vyjadrila, že táto dokumentácia sa na jej oddelení nenachádza a neprevzala ju ani od
predchádzajúcej vedúcej oddelenia.
Z uvedeného dôvodu kontrolný orgán poukazuje na rezervy v systéme riadenia úradu.
Tak ako sme už vyššie uviedli na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov obce, ktorá je účastníkom zmluvy.
To znamená, že v zmluvných dojednaniach musí byť doložené uznesenie príslušného
zastupiteľského zboru každého účastníka zmluvy. Tento dokument sa v predložených
revidovaných dokladoch nenachádzal, okrem dodatku č. 3, kde pri vystúpení zo spoločnej
úradovne obec Gáň doložila potrebný výpis uznesenia z obecného zastupiteľstva.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej
republiky a ich používaní orgány územnej samosprávy používajú odtlačok úradnej pečiatky so
štátnym znakom, nápisom Slovenská republika a názvom obce na rozhodnutia alebo
osvedčenia dôležitých skutočností alebo oprávnení vo veciach, v ktorých vykonávajú štátnu
správu podľa osobitných predpisov. To znamená, že zmluvné dojednania súvisiace
s činnosťou spoločnej úradovne, ktorá zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy
musia byť opatrené úradnou pečiatkou.
Preverovaním zmluvných dojednaní bolo zistené, že v Zmluve o zriadení spoločnej úradovne
zo dňa 11.3.2003 absentuje úradná pečiatka obce Mostová a obcou Topoľnica nie je zmluva
potvrdená úradnou pečiatkou.
Preverovaním dodatkov bolo zistené:
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- Dodatok č. 1 – z dôvodu, že do spoločnej úradovne pristúpila obec Dolný Chotár, absentuje
uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení pristúpenia obce do spoločnej úradovne.
Obec Košúty predmetný dodatok nepotvrdila úradnou pečiatkou. Obec Čierna Voda
uvedený dodatok úradnou pečiatkou nepotvrdila vôbec.
- Dodatok č. 2 – absentuje potvrdenie úradnou pečiatkou u obcí Čierna Voda, Košúty,
Topoľnica, Vozokany a Dolný Chotár. I napriek uvedenému bol predmetný dodatok
zverejnený.
- Dodatok č. 3 – Obec Košúty potvrdila tento zmluvný vzťah pomocnou pečiatkou – „Obecný
úrad Košúty“, čo nie je v súlade s ustanovením § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení, ods. 2 písm. a), podľa ktorého zmluvnou stranou je len obec a nie
obecný úrad. Z uvedeného vyplýva potreba úradnej pečiatky obce. Ďalej bola zistená
absencia úradnej pečiatky obce Tomášikovo.
- Dodatok č. 4 – obcou Dolný Chotár nebol zmluvný vzťah potvrdený úradnou pečiatkou.
- Dodatok č. 5 – obdobne ako v predchádzajúcom prípade obec Dolný Chotár nepotvrdila
tento dokument úradnou pečiatkou.
Organizácia a financovanie spoločnej úradovne je premietnuté v ustanovení Čl. 5
Zmluvy o zriadení spoločnej úradovne zo dňa 11.3.2003.
Podľa uvedeného ustanovenia Čl. 5, bod 3 činnosť spoločnej úradovne zabezpečujú účastníci
zmluvy spoločne, a to úhradou nákladov na jej činnosť. Podiel jednotlivých účastníkov na
stálych nákladoch spoločnej úradovne sa na príslušný kalendárny rok určuje podľa počtu
obyvateľov, ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky zistí k 1. januáru. Ďalej účastník
zmluvy hradí náklady na jednotlivé druhy úkonov, a to podľa počtu úkonov, ktoré spoločná
úradovňa v príslušnom roku uskutočnila pre účastníka zmluvy.
V čase uzatvorenia zmluvy sa účastníci dohodli, že pre rok 2003 je základom pre určenie
podielu účastníkov zmluvy počet obyvateľov, ktorý bol zistený pri sčítaní ľudu v roku 2001.
V revidovanom období účastníci zmluvy vychádzali z počtu obyvateľov zistených pri
poslednom sčítaní ľudu, t. j. rok 2011.
Dodatkom č. 5 zo dňa 02.4.2015 sa účastníci dohodli v Čl. II ods. 2 na ročnej aktualizácii
počtu obyvateľov obcí k 1.1. kalendárneho roka podľa oficiálnych údajov Slovenského
štatistického úradu. Príloha č. 1 tohto dodatku (bez uvedenia dátumu a spracovateľa) uvádza
počet obyvateľov v roku 2011, čo nie je v súlade s dojednaním v uvedenom dodatku.
Revidovaním zúčtovania nákladov bolo zistené, že v sledovanom období bol podiel nákladov
na obyvateľa určený podľa počtu obyvateľov posledného sčítania ľudu a nie podľa aktuálneho
stavu počtu obyvateľov k prvému dňu príslušného kalendárneho roka, z ktorého mal byť
vypočítaný príspevok, ktorým mali účastníci prispieť na chod spoločnej úradovne.
Spoločná úradovňa je financovaná účastníkmi na základe združených prostriedkov
dohodnutých v zmluve, ktoré v revidovanom období predstavovali sumu 1,20 € na obyvateľa
za rok. Účastníci zmluvy sa nedohodli v zmluve na ostatných príjmoch súvisiacich
s činnosťou stavebného úradu.
To znamená, že príjmy zo správnych poplatkov, príjmy z udelených pokút a príjmy zo
zdrojov dotácií za prenesený výkon štátnej správy sú príjmami účastníkov zmluvy.
Na základe rozúčtovania nákladov spoločnej úradovne v roku 2014 dosiahli združené
prostriedky celkom 30 303,60 € a náklady účastníkov spoločnej úradovne celkom dosiahli
sumu 58 517,97 €, čo predstavuje rozdiel -28 214,37 €.
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Dosiahnutý rozdiel bol jednotlivým účastníkom zmluvy zúčtovaný podľa zmluvne
dohodnutých podielov.
Na základe zúčtovania nákladov spoločnej úradovne a evidovaných príjmov z poplatkov a
pokút dosiahlo hospodárenie účastníkov v revidovanom období nasledovné hodnoty:

Obec

Galanta
Tomášikovo
Mostová
Čierny Brod
Košúty
Čierna Voda
Vozokany
Topoľnica
Dolný Chotár

Združené
prostriedky
2014
18 165,60
1 921,20
1 914,00
1 910,40
1 867,20
1 676,40
1 396,80
968,40
483,60

Rozúčtované
náklady
2014
41 059,80
1 846,23
2 533,07
3 116,48
3 316,40
2 602,07
1 358,02
1 752,88
933,03

Rozdiel

-22 894,20
74,97
-619,07
-1 206,08
-1 449,20
-925,67
38,78
-784,48
-449,43

v€
Príjem
Celkový
z poplatkov
výsledok
a pokút 2014 hospodárenia
33 296,00
10 401,80
606,50
681,47
1 405,00
785,93
1 240,00
33,92
2 170,00
720,80
2 741,00
1 815,33
290,00
328,78
800,00
15,52
1 670,00
1 220,57

Z hľadiska preverovania efektívnosti zmluvného vzťahu, ako aj na základe uvedených
výsledkov ekonomických ukazovateľov spoločnej úradovne, ktoré vykazujú pozitívne čísla,
možno konštatovať, že zriadenie spoločnej úradovne a jej fungovanie je opodstatnené.
Z hľadiska mesta Galanta je spoločná úradovňa nie nevyhnutnosťou, na rozdiel od
pridružených menších obcí, ktoré by samostatne túto agendu nevedeli zabezpečiť na patričnej
úrovni. Pre mesto Galanta je však otázka spoločnej úradovne aj otázkou prestíže a hlavne
v nadväznosti na pripravované legislatívne zmeny možno konštatovať, že mesto je pripravené
plniť aj náročnejšie úlohy v tejto oblasti.
Preverovaním plnenia ďalších zmluvných dojednaní bolo zistené, že podľa Čl. 7
zmluvy zo dňa 11.3.2003 ods. 4 je každý účastník povinný zúčastniť sa porád zvolaných
účastníkom č. 1 (Mesto Galanta) na riešenie fungovania spoločnej úradovne, ktoré sa budú
zvolávať polročne a podľa ods. 5 je účastník č. 1 (Mesto Galanta) povinný predkladať ročné
správy o činnosti spoločnej úradovne vrátane finančného vyúčtovania do 30. januára.
Predložená dokumentácia ku kontrole nepreukázala zvolanie účastníkov v polročnom
intervale, ďalej absentovala správa o činnosti spoločnej úradovne.
Dodržané bolo iba zmluvné dojednanie v oblasti finančného vyúčtovania, čo preukázala
dokumentácia zo dňa 16.01.2015.
Napriek pozitívnemu saldu ekonomiky treba konštatovať, že spoločná úradovňa –
stavebný úrad z dôvodu neúmernej fluktuácie zamestnancov nefunguje na maximálnej
vyťaženosti.
Špecifická agenda a zákonom určené požiadavky na zamestnancov majú za následok obtiažne
zastúpenie pracovníkov, ktorí sa rozhodli odísť z úradu.
Je na zváženie, aby sa venovala väčšia pozornosť personálnej agende na tomto úseku
a zvážila sa možnosť využitia motivačných prvkov na stabilizáciu zamestnancov, ktorí
spĺňajú požadovanú kvalifikáciu.
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podmienok, úplnosť dokumentácie zmluvného vzťahu, absencia originálu zmluvy, nedôsledné
uplatnenie potvrdenia zmluvných dojednaní.
Samostatný odborný referent právneho oddelenia má v popise pracovných činností okrem
iného uvedené aj vedenie evidencie zmlúv.
Z dôvodu, že už v minulosti bolo kontrolným orgánom poukázané na dôslednosť vedenia
evidencie zmlúv, kontrolný orgán odporúča v rámci zjednania nápravy prijať opatrenie,
ktorého obsahom bude viesť evidenciu všetkých originál zmlúv na právnom oddelení.
Príslušnému oddeleniu, do ktorého pôsobnosti bude patriť uzatvorenie dotknutého zmluvného
vzťahu sa doručí kópia zmluvy. V prípade potreby originálu, sa tento poskytne právnym
oddelením oproti podpisu s uvedením dátumu poskytnutia originálu zmluvy a dátumu jej
vrátenia.
V priebehu výkonu kontroly boli revidované doklady konzultované a verbálne
doplňované dotknutými zamestnancami kontrolovaného subjektu v rozsahu požadovanom
kontrolným orgánom.
V súlade so všeobecne záväznými pravidlami kontroly je kontrolovaný subjekt
oprávnený v lehote do 01.06.2015 podať písomné námietky ku kontrolným zisteniam.
Správa o výsledkoch kontroly dodržiavania zmluvných dojednaní a efektívnosti
zmluvného vzťahu uzatvoreného Zmluvou o zriadení spoločnej úradovne na výkon štátnej
správy na úseku stavebného poriadku vrátane jej dodatkov bola spracovaná dňa 25.05.2015
a kontrolovanému subjektu odovzdaná za účelom oboznámenia sa s jej obsahom, čo
potvrdzujú svojím podpisom:
Za kontrolovaný subjekt:
Peter Paška, primátor mesta Galanta

v. r.

Ing. Ján Poľakovský, prednosta MsÚ v Galante

v. r.

Lucia Galambošová, zástupkyňa prednostu MsÚ v Galante

v. r.

Mgr. Edita Pintérová, vedúca oddelenia Stavebného poriadku mesta Galanta v. r.
Mgr. Zuzana Morovičová, vedúca Organizačného oddelenia MsÚ v Galante v. r.

Za kontrolný orgán:
MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta

v. r.

Daniela Rajjová, sam. odb. ref. ÚHK

v. r.

V Galante, dňa 25.05.2015

Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

Záznam
o výsledkoch následnej finančnej kontroly pokladničných operácií vedených
pokladnicou Mestského úradu v Galante dňa 01. júna 2015.
V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polroka
2015, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Galante č. 18/Z-2015 zo dňa
27.01.2015 bola útvarom hlavného kontrolóra vykonaná kontrola vyššie uvedeného znenia.

Kontrolný orgán: Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta
Kontrolu vykonali: MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór a Daniela Rajjová,
referent útvaru hlavného kontrolóra
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta
Revidované obdobie: 01. jún 2015
Miesto výkonu kontroly: Mestský úrad v Galante
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta
Čas výkonu kontroly: 03.06.2015 – 04.06.2015
Predmetom kontroly bola revízia účtovných dokladov preukazujúcich vedenie
pokladničnej agendy na Mestskom úrade v Galante.
Cieľom kontroly bolo zistiť skutkový stav vedenia pokladničnej agendy, dodržiavanie
súvisiacich interných normatívov mesta ako aj príslušných právnych predpisov.
O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený oznámením zo dňa
26.05.2015.

Výsledok kontroly
Útvarom hlavného kontrolóra bola dňa 03. júna vykonaná tzv. námatková kontrola
dokumentácie pokladničných operácií vykonaných dňa 01. júna 2015.
Ku kontrole boli predložené príjmové pokladničné doklady, výdavkové pokladničné doklady,
pokladničná kniha a ostatná nižšie uvádzaná dokumentácia súvisiaca s preverovaním
skutkového stavu kontrolovaných skutočností.
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Vedenie pokladničnej agendy sa riadi v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatných súvisiacich
právnych predpisov, ktorých sa vykonaná pokladničná operácia týka.
Revidovaná dokumentácia bola porovnávaná aj s internými normami vydanými primátorom
mesta, ktorými sú bližšie upravené zákonné ustanovenia na podmienky mesta Galanta.
Je to smernica č. 18/2013 – Interná smernica k obehu účtovných dokladov zo dňa 01.01.2012
a smernica č. 38 – Smernica o vykonávaní finančnej kontroly zo dňa 01.05.2013.
Pokladničnú agendu na Mestskom úrade v Galante vykonávajú v súlade s pracovnou
náplňou referentky Pappová Helena a Csepreghyová Margita. Obe referentky majú
uzatvorenú aj hmotnú zodpovednosť.
Počas revidovaného obdobia, dňa 01. júna 2015 bola pokladnica vedená referentkou Helenou
Pappovou.
Revidovaná dokumentácia, ktorej súčasťou bola pokladničná kniha, príjmové a výdavkové
pokladničné doklady bola vedená v súlade s vyššie citovaným právnym predpisom zákonom o účtovníctve, ako aj uvádzanými internými smernicami mesta.
Predmetné účtovné doklady obsahovali požadované náležitosti predpísané zákonnými
ustanoveniami.
Za vecnú, číselnú, ako aj formálnu správnosť vystavených pokladničných dokladov
zodpovedá vedúca organizačného oddelenia mestského úradu. Túto skutočnosť potvrdili
podpisy uvedenej vedúcej oddelenia mestského úradu na revidovaných účtovných dokladoch.
Všetky doklady boli zároveň podpísané aj pokladníčkou s uvedením dátumu ich vystavenia.
Taktiež boli vydokladované príslušnými podkladmi preukazujúcimi účel platby.
Pokladničné operácie zrealizované počas revidovaného obdobia preukazuje výstup
z elektronicky spracovanej pokladničnej knihy, ktorá bola podpísaná pokladníčkou
a zodpovednou vedúcou organizačného útvaru. Kontrolnému orgánu bol predložený tiež
výstup z elektronicky spracovanej pokladničnej knihy, ktorá osobitne zaznamenáva platby
prijaté cez terminál.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že zápisy v revidovaných pokladničných knihách sú
totožné s vystavenými pokladničnými dokladmi.
Počiatočný stav pokladne v revidovanom období predstavoval sumu 647,42 €. Evidované
príjmy dosiahli objem 3 918,03 €, ktoré boli v prevažnej miere získané z úhrad za dane
a poplatky a v jednom prípade z úhrady za správny poplatok pre účely overenia podpisu.
Výdavky v revidovanom období dosiahli objem 3 943,30 €. Tieto boli vyplatené za účelom
vyplatenia náhrad súvisiacich s výkonom pracovných ciest zamestnancov, v jednom prípade
vyplatenie odmeny k životnému jubileu zamestnanca podľa kolektívnej zmluvy a odvod
hotovosti na bežný účet mesta.
Vykázaný zostatok 622,15 € súhlasil s evidovanými zápismi pokladničnej knihy.
Podľa interného normatívu č. 18/2013 – Smernica k obehu účtovných dokladov, zodpovedá
pracovník pokladne za dodržanie stanoveného denného limitu hotovosti, ktorý určuje primátor
mesta.
Denný limit pokladničného zostatku pre rok 2015 bol primátorom mesta Galanta stanovený
v objeme 1.328 € prípisom zo dňa 13.01.2015, podpísaný primátorom mesta.
Na základe vykázaného zostatku v revidovanom období kontrolný orgán konštatuje dodržanie
limitu pokladničnej hotovosti stanoveného primátorom mesta.

-3–

Preverovaním pokladničnej dokumentácie neboli zistené nedostatky v oblasti zabezpečenia
ustanovení zákona o finančnej kontrole. Uplatňované boli postupy v súlade so smernicou
primátora mesta č. 1/2015– Smernica o vykonávaní finančnej kontroly.
Z dôvodu, že neboli kontrolou zistené nedostatky, je z uskutočnenej kontroly
vypracovaný záznam.
Záznam o výsledkoch následnej finančnej kontroly pokladničných operácií vedených
pokladnicou Mestského úradu v Galante dňa 01. júna 2015 bol spracovaný dňa 04.06.2015
a odovzdaný kontrolovanému subjektu za účelom oboznámenia sa s jeho obsahom, čo
potvrdzujú svojím podpisom:

Za kontrolovaný subjekt:
Peter Paška, primátor mesta Galanta
Ing. Ján Poľakovský, prednosta MsÚ v Galante
Lucia Galambosová, zástupkyňa prednostu MsÚ v Galante
Mgr. Zuzana Morovičová, ved. organizačného oddelenia MsÚ v Galante

v. r.
v. r.
v. r.
v. r.

Za kontrolný orgán:
MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór
Daniela Rajjová, sam. odb. ref. ÚHK

v. r.
v. r.

Prerokovanie Záznamu z výsledkov následnej finančnej kontroly pokladničných
operácií vedených pokladnicou Mestského úradu v Galante dňa 01. júna 2015 svojím
podpisom potvrdzujú:
Peter Paška, primátor mesta Galanta
Ing. Ján Poľakovský, prednosta MsÚ v Galante
Lucia Galambosová, zástupkyňa prednostu MsÚ v Galante
Mgr. Zuzana Morovičová, ved. organizačného oddelenia MsÚ v Galante
MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór

V Galante, dňa 04.06.2015

v. r.
v. r.
v. r.
v. r.
v. r.

Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

Správa
o výsledkoch kontroly plnenia uznesenia č. 10/Z-2015, schváleného Mestským
zastupiteľstvom v Galante dňa 27.01.2015
V súlade s plnením úlohy uloženej mestským zastupiteľstvom hlavnému kontrolórovi
uznesením č. 71/Z-2015 boli preverované skutočnosti súvisiace s plnením uznesenia č. 10/Z2015, ktorého predmetom bol prevod vlastníctva pozemku pod stavbou „Bistro Tržnica“.
Kontrolný orgán: Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta
Kontrolu vykonali: MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór a Daniela Rajjová,
referent útvaru hlavného kontrolóra
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta
Revidované obdobie: príslušné obdobie súvisiace s prevodom revidovaného majetku
mesta
Miesto výkonu kontroly: Mestský úrad v Galante
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta
Čas výkonu kontroly: 03.06.2015 –10.06.2015
Predmetom kontroly bola dokumentácia preukazujúca skutkový stav uskutočnených
postupov pri prevode revidovaného majetku mesta.
Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom
formou schváleného uznesenia, interných a právnych predpisov súvisiacich s predmetom
plnenia úlohy.
O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený oznámením zo dňa
02.06.2015.

Výsledok kontroly:
Dôvodom uloženia tejto úlohy bolo, že daný pozemok nachádzajúci sa na parc. č.
1670/62 kat. územia Galanta, schválený na odpredaj žiadateľovi Ľubomírovi Kisovi
a manželke Ing. Viere Kisovej rod. Baloghovej, bytom 925 45 Abrahám č. 306, bol súčasťou
projektu „Rozvoj intravilánu – modernizácia CMZ mesta Galanta“ (ďalej len CMZ).
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Úlohou bolo zistiť, ako sa mohlo stať, že daná skutočnosť bola opomenutá a napriek zmluve
s ministerstvom bol uvedený pozemok zaradený na odpredaj.
Šetrením bolo zistené nasledovné:
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola podaná dňa 11.06.2009.
Odsúhlasenie a podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z
2214012013301 bolo v mesiaci máj 2010.
Záverečný preberací protokol so zhotoviteľom diela bol podpísaný 31.03.2011.
Žiadosť o záverečnú platbu bola zaslaná v novembri 2011.
Dňa 28.06.2012 uznesením č. 166/Z-2012 MsZ schvaľuje podnikateľský zámer
manželov Kisových na vybudovanie stavby objektu Bistro Tržnica a taktiež vyhotoviť zmluvu
o budúcej kúpnej zmluve, kde určuje cenu 55,- €/m2 a v prípade vyššieho súdnoznaleckého
posudku za vyššiu cenu.
Zároveň bolo uznesením uložené vedúcemu právneho oddelenia uzavrieť nájomnú zmluvu na
dobu výstavby a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve podľa schvaľovacej časti uznesenia.
V prípravnom procese materiálov, ktoré slúžili ako podklad k rokovaniu a rozhodovaniu MsZ
predchádzali nasledovné kroky:
Mesto Galanta obdržalo 31.01.2012 žiadosť Ing. Viery Kisovej a manžela Ľubomíra
Kisa, Abrahám 306 žiadosť o zastavanie pozemku vo vlastníctve mesta „v časti pozemku
1670/1 podľa predloženého situačného plánu o rozlohe cca 110 m2“.
K žiadosti je doložená architektonická štúdia vypracovaná a opečiatkovaná Ing. Štefanom
Műllerom, autorizovaným architektom pod registračným číslom 1036 AA.
Stanoviská dotknutých mestských oddelení boli nasledovné:
- Oddelenie právne zo dňa 31.01.2012 uvádza kladné stanovisko, poukazuje na potrebu
vypracovať znalecký posudok na hodnotu ceny, odporúča vyžiadať si stanovisko správcu
pozemku, ktorým je v danom prípade TsMG a doslovne uvádza, cit.: „V prípade schválenia
podnikateľskej aktivity „Bistro Tržnica“ je možné zrealizovať prevod pozemku priamym
predajom za kúpnu cenu, ktorá bude stanovená na základe znaleckého posudku na stanovenie
všeobecnej hodnoty majetku.“ Zároveň upriamuje pozornosť na súvisiace ustanovenia
Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sú upravené zásady hospodárenia s majetkom
mesta.
- TsM Galanta na základe vyžiadania dali stanovisko, v ktorom upozorňujú na skutočnosť, že
v mieste osadenia objektu sa nachádza prípojka elektrickej energie pre stavbu Bistro Tržnica.
- Stanovisko oddelenia ŽP a IV MsÚ zo dňa 30.05.2012 konštatuje, že prepracované riešenie
je v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve na dopracovanie zo dňa 22.02.2012, návrh
obsahuje situatívne znázornené parkovanie na jestvujúcej ploche pôvodného trhoviska.
V stanovisku je ďalej uvedené, že požadujú od investora zabezpečiť vyznačenie počtu
parkovacích miest podľa priloženej situácie vodorovným a zvislým dopravným značením,
ďalej že investor vybuduje na vlastné náklady pešie trasy a prislúchajúcu zeleň okolo objektu.
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Poslednou požiadavkou oddelenia bolo, že objekt musí byť realizovaný tak, aby konštrukcia
nezasahovala staticky do konštrukcie jestvujúcej tržnice.
Stanovisko oddelenia je podpísané vedúcou oddelenia Ing. Károlyiovou a mestským
architektom Ing. Aštarym.
Poukazujeme na riešenie parkovania k objektu reštauračného zariadenia, kde
oddelenie ŽP a IV nepostupovalo v súlade s predpismi stanovenými STN č. 736110 –
„projektovanie miestnych komunikácií“, ktorými sa riešia odstavené a parkovacie plochy, čo
znamená, že musí byť vybudovaný určitý počet parkovacích miest.
Faktom je skutočnosť, že toto oddelenie určilo ako parkovisko k novovznikajúcemu objektu
pozemky, ktoré v tom čase (v roku 2012) neboli v majetku mesta. Do majetku mesta sa
dostali 29.09.2015 zámennou zmluvou.
Ďalším etickým problémom v postupe a realizácii budovania predmetného
podnikateľského zámeru je, že v územnom rozhodnutí zo dňa 24.05.2013 a taktiež
v stavebnom povolení zo dňa 10.09.2013 vystupuje ako autor projektu pre územné konanie
a stavebné povolenie Ing. Peter Aštary, autorizovaný architekt pod č. 0801 AA, ktorý sa
zároveň podpisoval pod stanovisko oddelenia ako mestský architekt v čase posudzovania
zámeru, ktorého autorom bol Ing. Štefan Műller.
Konštatujeme na základe vyššie uvedeného dôvodu, že tá istá osoba (mestský architekt) bola
spoločníkom autora projektu a zároveň vydávala stanovisko mesta k projektu ako architekt
mesta. Z uvedeného vyplýva tiež, že tým, že bol mestský architekt autorom realizovaného
projektu, mohlo dôjsť k zmene vykonávacieho projektu oproti zámeru schváleného MsZ,
keďže dominantný prvok budovy - čelná strana budovy (presklená fasáda) bola z projektu
vypustená.
Zmluva o budúcej zmluve je uzavretá v zmysle Občianskeho zákonníka dňa
08.10.2012. Je koncipovaná ako vyvážená, no z jej obsahu je zjavné, že mesto v zmluve
nevystupuje v pozícii subjektu, ktorý vychádza žiadateľovi v ústrety, skôr ako rovnocenný
obchodný partner. Je neobvyklé, že sa pri zmluvných pokutách neráta s alternatívou, keď by
sa ovplyvňovalo plnenie z tretej strany, čo v podstate je aj prípad mesta, ako predávajúceho.
Tu treba poukázať na to, že mesto dalo do zmluvy o budúcej kúpnej zmluve záväzné
podmienky pre kupujúceho – úpravu priľahlých spevnených plôch, zrealizovať sadové
úpravy, ktoré ako dokumentujú priložené snímky určite neboli zrealizované na požadovanej
úrovni. Toto môže byť oprávnený dôvod mesta neplniť zmluvný záväzok.
Záverom možno skonštatovať, že dotknuté oddelenia MsÚ, ktoré predkladali materiál
podnikateľskej aktivity Bistro Tržnica vôbec nevenovali pozornosť jestvujúcim zmluvným
záväzkom mesta vyplývajúcim zo zmluvy o čerpaní nenávratného finančného príspevku.
Poslanecký zbor schvaľoval podnikateľský zámer podporený všetkými dotknutými
oddeleniami MsÚ, ako aj mestského architekta. Vychádzajúc z týchto faktov, materiál bol
podporený všetkými odbornými komisiami MsZ.
Korekcia predpísaná zo strany riadiaceho orgánu pred udelením súhlasu na vyňatie
predmetných 99 m2 je úplne opodstatnená.
Výmera tejto plochy nebola vyňatá z celkového súčtu úpravy spevnených plôch, ktoré mali
byť podľa projektu realizované a napriek tomu bola voči ministerstvu vyúčtovaná.
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V nápravných opatreniach treba dôrazne zadefinovať konflikt záujmu zamestnancov mesta.
Zároveň aj mieru zodpovednosti vedúcich zamestnancov úradu v prípade predkladania
neúplného, resp. zavádzajúceho materiálu pre rokovanie poslaneckého zboru.
Taktiež je nemysliteľné, aby sa v meste zriaďovali prevádzky, pri ktorých nie je dodržaná
citovaná STN, resp. zamestnanci mesta „nájdu spôsob“ ako ju obísť a nedať do záväzného
stanoviska povinnosť vybudovania parkovacích plôch v počte zodpovedajúcom prevádzke.
V priebehu výkony kontroly boli revidované doklady konzultované a verbálne
doplňované dotknutými zamestnancami kontrolovaného subjektu.
V súlade s pravidlami kontroly je kontrolovaný subjekt oprávnený v lehote do
12.06.2015 podať písomné námietky ku kontrolným zisteniam.
Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesenia č. 10/Z-2015, schváleného Mestským
zastupiteľstvom v Galante dňa 27.01.2015 bola spracovaná dňa 09.06.2015 a kontrolovanému
subjektu odovzdaná za účelom oboznámenia sa s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím
podpisom:

Za kontrolovaný subjekt:
Peter Paška, primátor mesta Galanta
Ing. Ján Poľakovský, prednosta MsÚ v Galante
Lucia Galambosová, zástupkyňa prednostu MsÚ v Galante
Mgr. Miroslav Psota, vedúci právneho oddelenia MsÚ v Galante
PhDr. Marcela Mazsárová, projektový manažér

v. r.
v. r.
v. r.
v. r.
v. r.

Za kontrolný orgán:
MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta
Daniela Rajjová, sam. odb. ref. Útvaru hlavného kontrolóra mesta

V Galante, dňa 09.06.2015

v. r.
v. r.

Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta

Správa
o výsledkoch kontroly záberu verejného priestranstva v časti centra mesta
Galanta vrátane ulice Hlavnej.
V súlade s plnením úlohy uloženej mestským zastupiteľstvom hlavnému kontrolórovi
uznesením č. 73/Z-2015 boli preverované skutočnosti súvisiace s vydaním rozhodnutia na
záber verejného priestranstva v časti centra mesta Galanta, vrátane ulice Hlavná.
Kontrolný orgán: Útvar hlavného kontrolóra mesta Galanta
Kontrolu vykonali: MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór a Daniela Rajjová,
referent útvaru hlavného kontrolóra
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta
Revidované obdobie: aktuálny stav roku 2015
Miesto výkonu kontroly: Mestský úrad v Galante
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta
Čas výkonu kontroly: 09.06.2015 – 12.06.2015
Predmetom kontroly bola dokumentácia preukazujúca skutkový stav záberu verejného
priestranstva v lokalite centra mesta Galanta.
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie interných, ako aj ostatných právnych
predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.
O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený oznámením zo dňa
09.06.2015.

Výsledok kontroly:
V rámci prerokovania pripomienok a podnetov súvisiacich s činnosťou samosprávy
mesta Galanta, odznených na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.04.2015 prijala
návrhová komisia uznesenie č. 73/Z-2015 (následne schválené mestským zastupiteľstvom),
ktorým uložila hlavnému kontrolórovi úlohu, ktorá je predmetom kontroly.
V rámci preverovania predmetu kontroly, vykonávanej v pôsobnosti mesta, sa
kontrolný orgán zameral na dodržiavanie ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. a ostatných
právnych predpisov súvisiacich so záberom verejného priestranstva.
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Verejným priestranstvom sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve mesta.
Verejným priestranstvom na účely vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva nie sú
pozemky, ktoré mesto prenajalo.
V danej revidovanej oblasti je miestne príslušným mesto na vyrubenie dane za
užívanie verejného priestranstva a to spôsobom ustanoveným vyššie uvedeným zákonom.
Ustanovenie § 34a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov upravuje
oznamovaciu povinnosť pre daňovníka, vyrubovaciu povinnosť pre obec, splátky dane
a povinnosť obce vrátiť pomernú časť zaplatenej dane.
Bližšie podmienky určovania a vyberania tejto miestnej dane upravuje Štvrtá časť
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 13/2012 v znení neskorších zmien,
schválená mestským zastupiteľstvom.
Ďalším súvisiacim právnym predpisom, podľa ktorého sa postupuje pri vyrubení tejto
dane je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V pôsobnosti mesta vyrubenie dane formou vydaného rozhodnutia zabezpečuje
oddelenie miestnych daní a poplatkov na základe stanoviska oddelenia rozvoja mesta, ktoré
určuje podmienky užívania verejného priestranstva.
Toto rozhodnutie sa doručuje tiež mestskej polícii za účelom kontroly.
Preverovaním skutkového stavu bolo zistené nasledovné:
Na základe uvedených zákonných predpisov je možné skonštatovať, že letná terasa,
resp. sedenie pred prevádzkou sa realizuje:
- na vlastnom pozemku
- na základe nájomnej zmluvy
- na základe záberu verejného priestranstva.
Kontrolou bolo zistené, že v revidovanom období boli v centre mesta Galanta a jeho
širšom okolí mestom zdanené pozemky za účelom záberu verejného priestranstva a to
z dôvodu zriadenia terasy a umiestnenia prenosného reklamného zariadenia.
V rámci výkonu kontroly bol preverovaný skutkový stav na tváre miesta, kde bolo zistené
nasledovné:
Daň za užívanie verejného priestranstva bola vyrubená u subjektov:
Daňovník
(miesto záberu)
Alžbeta Závodská, Vodárenská 343/2, Galanta
pred prevádzkou baru Mosquito, pri MsKS
JGI spol. s.r.o., Ružová 178/32, Galanta
Ul. Hlavná pred prevádzkou New Jeans
KOPYR s.r.o., Ružová 178/32, Galanta
Ul. Hlavná pred prevádzkou cukrárne
Pavol Mandinec, Dolina 122, Zázrivá
Ul. Hlavná, pred OD – HM Univerzál, oproti
kvetinárstvu

Účel záberu

Doba záberu

Zriadenie terasy

01.05. - 30.06.2015

Umiestnenie prenosného
reklamného zariadenia,
1 ks
Umiestnenie prenosného
reklamného zariadenia,
2 ks
Ambulantný predaj
syrových výrobkov

01.01. – 31.12.2015

01.01. – 31.12.2015

Január – máj 2015,
2 dni v mesiaci
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H&H Co., s.r.o., Revolučná štvrť 957/4, Galanta
pred prevádzkou kaviarne, Ul. Hlavná 2288
Mgr. Linda Michalíková, Javorinka 25
pred prevádzkou cukráreň, Mierové námestie 942/3
(MsKS)
Ľubica Lauková – UNO, Clementisove Sady 905/8,
Galanta
pred prevádzkou cukrárne NUGET, Ul. Šafárikova
1527, Galanta
Juraj Horváth, Javorinka 83
pred prevádzkou cukrárne na Ul. Hlavná 945, Galanta
Alžbeta Némethová, Nová Ves 2217/6, Dunajská
Streda
pred prevádzkou Jadran (predaj zmrzliny),
Clementisove sady, Galanta
Dezider Kalózi, Bratislavská 18/1, Galanta
pred prevádzkou ICELAND, Ul. Bratislavská 18/1,
Galanta (predaj zmrzliny)
Zijaedin Abazi, M.R. Štefánika 467/53, Levice
pred prevádzkou na Ul. Hlavná 946, Galanta
(predaj jadranskej zmrzliny)
SOLEY, s.r.o., Matúškovo 795
Pred prevádzkou WAILA caffé, pri OD GALAXIA,
Ul. Hlavná Galanta
Fraimperk s.r.o., Poľná 77, Šenkvice
Pri prevádzke Fraimperk, Ul. Vajanského, Galanta
ARDSYSTÉM s.r.o., Pavla Mudroňa 5, Žilina
- pred kvetinárstvom – OD Univerzál, Ul. Hlavná
- Mierové námestie pri VÚB
- Ul. Vajanského pri prevádzke Faimperk
- Ul. Hodská pri JASPARK-u
Eva Balázsová, Matičná 221/7, Galanta
Prevádzka LIMBA na Ul. Hlavná 47
Ramadan Ali, Pizzeria Del Corso
prevádzka pizzerie, Ul. Hlavná 992/47
Arpád Csóka, Vozokany
Reštaurácia na Ul. Vajanského 909, Galanta
Jozef Vígh, Clementisove sady 905/6, Galanta
prevádzka Zastávka u Jociho, JAS 1625, Galanta
KT s.r.o., Šaľa
prevádzka La Caffé – kaviareň, Vajanského 1518/15,
Galanta
SARA-AL s.r.o.
prevádzka cukrárne na Ul. Vajanského, Galanta
Balázs Ján, Matičná 221/7, Galanta
prevádzka – hostinec PUB, Ul. Z. Kodálya 788/8,
Galanta
Zsolt Koháry, PARADISE s.r.o.
prevádzka na Ul. Štúrova, predaj občerstvenia
Órás Rudolf, K-PARTNER s.r.o., Matúškovo 557
prevádzka na Ul. Hlavná 946 - langošáreň
Kis Ľubomír, Abrahám 306
prevádzka Bistro Tržnica, Ul. Obrancov mieru 1670,
Galanta

Zriadenie terasy

04.05. – 31.08.2015

Zriadenie terasy

27.04. – 15.09.2015

Zriadenie terasy

01.05. – 31.08.2015

Zriadenie terasy
V čase výkonu kontroly
bez povolenia
Zriadenie terasy

11.04. – 31.05.2015

01.04. - 15.10.2015

Zriadenie terasy

20.03. – 30.09.2015

Zriadenie terasy

25.03. – 30.09.2015

Zriadenie terasy

17.03. – 30.09.2015

Umiestnenie prenosného
reklamného zariadenia,
1 ks
Umiestnenie prenosného
reklamného zariadenia,
4 ks

01.01. – 31.12.2015

Pozemok v prenájme
Pozemok v prenájme
Pozemok v prenájme
Pozemok v prenájme
Pozemok vo vlastníctve

bez povolenia
bez povolenia

bez povolenia
bez povolenia
bez povolenia

01.01. – 31.12.2015

-4Z uvedeného prehľadu vyplýva, že niektoré prevádzky užívajú verejné priestranstvo
bez povolenia mesta, dokonca dlhodobo.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že daňovníkom Jurajom Horváthom, ktorého prevádzka sa
nachádza na Ul. Hlavná 945 (cukráreň) nie sú dodržané podmienky uvedené vo vydanom
rozhodnutí. Okrem toho si nepredĺžil dobu záberu verejného priestranstva.
Kontrolou boli preukázané nedostatky vo vedení evidencie prevádzkovateľov, ktorej databáza
nie je aktualizovaná. Ďalej poukazujeme na neúčinnosť vnútorného kontrolného systému.
Je potrebné zabezpečiť kontrolu dodržiavania podmienok stanovených mestom tak zo strany
zamestnancov mesta, ale aj mestskej polície, do pôsobnosti ktorej patrí tiež kontrola
prevádzok, dodržiavania podmienok uvádzaných vo vydaných rozhodnutiach.
Pravidelnými kontrolami zameranými na záber verejného priestranstva popri tom, že mesto
získa do príjmovej časti rozpočtu finančné prostriedky, bude zamedzené vyjadrovaniu sa
nespokojnosti od obyvateľov mesta. Dodržiavaním stanovených podmienok vo vydaných
rozhodnutiach pre účely dane za záber verejného priestranstva – letné terasy, sa nebudú
zhoršovať podmienky užívania verejného priestranstva určených pre chodcov.
Kontrolou dokumentácie preukazujúcej vyrubenie dane za záber verejného
priestranstva neboli zistené nedostatky. Rozhodnutia boli vydané v súlade s príslušnými
zákonnými predpismi, zároveň bola uplatnená aj predbežná finančná kontrola.
V priebehu výkony kontroly boli revidované doklady konzultované a verbálne
doplňované zamestnancami kontrolovaného subjektu.
V súlade s pravidlami kontroly je kontrolovaný subjekt oprávnený v lehote do
11.06.2015 podať písomné námietky ku kontrolným zisteniam.
Správa o výsledkoch kontroly záberu verejného priestranstva v časti centra mesta
Galanta vrátane ulice Hlavnej bola spracovaná dňa 10.06.2015 a kontrolovanému subjektu
odovzdaná za účelom oboznámenia sa s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom:

Za kontrolovaný subjekt:
Peter Paška, primátor mesta Galanta
Ing. Ján Poľakovský, prednosta MsÚ v Galante
Lucia Galambosová, zástupkyňa prednostu MsÚ v Galante
Ing. Juraj Srnka Phd., vedúci FaM oddelenia MsÚ v Galante
pplk. Miroslav Grell, náčelník MsP v Galante

v. r.
v. r.
v. r.
v. r.
v. r.

Za kontrolný orgán:
MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór
Daniela Rajjová, sam. odb. ref. ÚHK

V Galante, dňa 10.06.2015

v. r.
v. r.

