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

II. polroka 2018
Z ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vyplýva aj kontrolná pôsobnosť samosprávy. Kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce
vykonáva hlavný kontrolór v rozsahu oprávnení uvedených v § 18d citovanej právnej normy.
Vo všeobecnosti kontrolná činnosť tvorí vlastnú špecifickú disciplínu. Osobitosti jej výkonu,
uplatňovanie kontrolných metód a postupov sú nevyhnutným predpokladom objektívneho zisťovania
skutkového stavu predmetu 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.
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 predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh
plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2018 s nasledovným zameraním:

• Kontrolná činnosť v dňoch konania XXXIV. ročníka Galantských trhov.
• Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Galanta na rok 2019.
• Predloženie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polroka
2019.
• Prešetrovanie a vybavovanie sťažností, ktorých preskúmaním je vecne a miestne
príslušný hlavný kontrolór.
• Prešetrovanie a vybavovanie podnetov podaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.
z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Plnenie úloh uložených uznesením mestského zastupiteľstva priamo hlavnému
kontrolórovi.
• Následná kontrola plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom,
pravidelne predkladaných na zasadnutia mestského zastupiteľstva.
• Kontroly tematického zamerania vykonávané z podnetu kontrolného orgánu
podľa kapacitných a časových možností.
Predkladaný návrh kontrolnej činnosti obsahuje predovšetkým povinnosti vyplývajúce
hlavnému kontrolórovi z príslušných zákonných ustanovení.
Tematické kontroly nie sú vyšpecifikované z dôvodu, že v poslednom období sa častokrát
vyskytli okolnosti, na základe ktorých boli vykonané iné kontroly a to na úkor plánovaných
tematických kontrol.
Okrem uvedeného plánovaná kontrolná činnosť nezahŕňa preventívne bežné kontroly, účasť
na pracovných poradách, zasadnutiach samosprávnych orgánov mesta, rokovaniach s ostatnými
subjektmi, ktoré určitým spôsobom participujú na činnosti hlavného kontrolóra.
MVDr. Gábor Pallya v. r.
hlavný kontrolór
V Galante, dňa 14.06.2018

