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PLÁN
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie
I. polroka 2020
V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór mesta
Galanta predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Galante Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Galanta na I. polrok 2020.
Do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 je zaradené:

I. Výkon kontrol
• Kontrola čerpania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Galanta v roku 2020.
• Následná kontrola plnenia uznesení schválených a pravidelne predkladaných na
rokovania mestského zastupiteľstva.
• Plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom priamo hlavnému kontrolórovi.
• Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. Tieto kontroly budú realizované podľa
potreby a naliehavosti.
• Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách vykonaných v predchádzajúcom období.
• Prešetrovanie a vybavovanie podnetov podaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
II. Príprava a tvorba materiálov
• Vypracovanie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2019.
• Vypracovanie správy o vybavovaní petícií a sťažností fyzických a právnických osôb
podaných na mesto Galanta v roku 2019.
• Vypracovanie novelizácie Zásad o kontrole vykonávanej samosprávou mesta Galanta.
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III. Stanoviská a iná činnosť
• Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečnému účtu mesta Galanta za rok 2019.
• Vypracovanie správ o realizovanej kontrolnej činnosti, predkladanej po ukončení
kontroly na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
• Vedenie centrálnej evidencie sťažností podaných na mesto Galanta.
• Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
• Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva v zmysle § 18f ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov, ako aj na
zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva na základe pozvania predsedu
príslušnej komisie.

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie
realizácie jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu byť podmienené vznikom
nových závažných skutočností, ktorých naliehavosť a rozsah zistených nedostatkov si vyžiada
uprednostnenie výkonu kontroly stanovenej problematiky.

MVDr. Gábor Pallya v. r.
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 08.11.2019

