Útvar hlavného kontrolóra mesta G a l a n t a

Záznam
z kontroly zmluvných vzťahov súvisiacich so zabezpečením služieb vykonávaných
pre spoločnosť Galandia s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta.
Dňa 26.02.2013 bola na útvar hlavného kontrolóra mesta doručená Zápisnica z dozornej rady
obchodnej spoločnosti Galandia s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta zo dňa
25.02.2013, kde bola vznesená požiadavka o vykonanie kontroly zmluvných vzťahov
a fakturácie v uvedenej spoločnosti za rok 2012.
Na základe uvedeného bola hlavným kontrolórom mesta Galanta v súčinnosti s predsedom
dozornej rady uvedenej spoločnosti vykonaná v termíne od 27.02.2013 do 08.03.2013
kontrola vyššie uvedeného znenia.
Kontrolovaný subjekt: Galandia, s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 43/2373
924 01 Galanta
Kontrolu vykonali: MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta
Fridrich Psota, predseda dozornej rady Galandia, s.r.o.,
Ul. kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta
Revidované obdobie: rok 2012
Predmetom kontroly bola revízia zmluvných vzťahov súvisiacich so zabezpečením
upratovacích služieb pre spoločnosť Galandia s.r.o. Galanta a kontrola fakturácie za
revidované služby v sledovanom období.
Cieľom kontroly bolo zistiť skutkový stav zabezpečovania a fakturovania revidovaných
služieb.
O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený oznámením zo dňa 27.02.2013.

Výsledok kontroly:
Za účelom prevádzkovania kúpaliska založilo mesto, ako jediný spoločník obchodnú
spoločnosť GALANDIA spol. s r.o. Galanta, ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie
kúpaliska.
Zmluvou o správe majetku mesta Galanta zo dňa 15.10.2007 bolo odovzdané do správy
termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou nachádzajúce sa na Ul. kpt. Nálepku 2373/43
v Galante správcovi - obchodnej spoločnosti Galandia spol. s r.o. Galanta.
Zabezpečenie práv a povinností vlastníka pri prevádzkovaní kúpaliska sú dojednané v zmluve
uzatvorenej dňa 23.01.2010 medzi vlastníkom – Mestom Galanta a prevádzkovateľom
GALANDIA spol. s r.o.
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záväzné právne predpisy, záväzné normy, ako aj súvisiace zmluvné dojednania, kde okrem
iného je správca povinný zabezpečovať na vlastné náklady bežné opravy spravovaného
majetku ako aj jeho pravidelnú údržbu.
V súlade s obsahom zápisnice z dozornej rady revidovanej obchodnej spoločnosti, ktorá
zaznamenáva informáciu zverejnenú na internetovom portáli o poskytovaní služieb
spoločnosti Galandia s.r.o. Galanta firmou, ktorej konateľmi sú manželka konateľa
spoločnosti Galandia s.r.o. Galanta a člen dozornej rady uvedenej spoločnosti, poslanec MsZ
v Galante p. Peter Závodský.
Predmetnou informáciou bolo poukázané na služby súvisiace so zabezpečením upratovania
v spoločnosti založenej mestom Galanta – Galandia s.r.o. Galanta.
Z uvedeného dôvodu sa kontrolný orgán zameral na kontrolu dokumentácie, preukazujúcej
skutkový stav zabezpečenia revidovanej služby v spoločnosti Galandia s.r.o. Galanta.
Z dokumentácie predloženej revidovanou spoločnosťou bolo zistené nasledovné:
V roku 2007, kedy bol predmetný majetok odovzdaný do správy spoločnosti založenej
mestom Galanta – Galandia s.r.o. Galanta, bola spoločnosťou zabezpečovaná aj služba, ktorej
predmetom boli upratovacie a čistiace služby v objekte spoločnosti.
O výkon zabezpečovania tejto služby prejavili záujem štyri firmy, z ktorých bol vybraný
uchádzač s najnižšou cenovou ponukou, ktorá predstavovala cenu za požadovaný výkon prác
118.143,20 Sk mesačne vrátane DPH (3.921,64 €).
S uchádzačom s najnižšou cenovou ponukou – spoločnosť TEST SLOVAKIA spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava bola uzatvorená dňa 12.07.2007 Zmluva o vykonávaní
upratovacích a čistiacich služieb. Dojednaná cena bola vo výške cenovej ponuky, t.j.
118.143,20 Sk mesačne vrátane DPH (3.921,64 €) na dobu neurčitú.
K dotknutej zmluve boli k dnešnému dňu uzatvorené štyri dodatky, ktorými boli dojednané
nasledovné zmeny:
Dodatok č. 1 zo dňa 06.11.2007
Predmetom dodatku bola cena za výkon zmluvných prác počas letného obdobia jún –
september 118.143,20 Sk za mesiac vrátane DPH (3.921,64 €) a cena za výkon zmluvných
prác počas zimného obdobia október – máj 112.193,20 Sk za mesiac vrátane DPH (3.724,13
€).
Dodatok bol uzatvorený s účinnosťou od 01.10.2007 na dobu neurčitú.
Dodatok č. 2 zo dňa 28.12.2008
V predmete dodatku bola cena za výkon zmluvných prác počnúc dňom 01.01.2009 dojednaná
na sumu 3.921,63 € vrátane 19 % DPH za mesiac.
Dodatok nadobudol účinnosť dňom 01.01.2009 na dobu neurčitú.
Dodatok č. 3 zo dňa 30.08.2009
V predmete dodatku bola dojednaná cena za výkon zmluvných prác počnúc dňom 01.09.2009
v sume 3.357,57 € vrátane 19 % DPH za mesiac.
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V predmete dodatku bola dojednaná cena za výkon zmluvných prác počnúc dňom 01.10.2009
v sume 3.314,11 € vrátane 19 % DPH za mesiac.
Ďalej boli dojednané práce nad rámec zmluvy, ktoré budú odmenené na základe
odpracovaných hodín za dohodnutú cenu 4,74 € vrátane 19 % DPH za hodinu práce.
V revidovanej dokumentácii bolo predložené písomné oznámenie spoločnosti, kde od
01.09.2011 došlo k zmene názvu spoločnosti – ATALIAN SK s.r.o. a ostatné identifikačné
údaje spoločnosti ostali v znení vyššie uvádzanom.
Preverením účtovnej dokumentácie bolo zistené, že v sledovanom období boli uhradené
faktúry za upratovacie služby spoločnosti ATALIAN SK s.r.o. Bratislava nasledovne:

faktúra
vykonané práce
číslo
fakturované
120100468 upratovacie služby + denný servis
120100590 upratovacie služby + denný servis
120100717 upratovacie služby
120100811 upratovacie služby
120100911 upratovacie služby
120101025 upratovacie služby
120101142 upratovacie služby + denný servis
120101254 upratovacie služby + denný servis
130100031 upratovacie služby
130100158 upratovacie služby
130100303 upratovacie služby
130100463 upratovacie služby
Celková cena vyfakturovaných prác

Obdobie
rok 2012
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

v€
cena práce
fakturovaná
3.473,40
3.469,02
3.342,3.342,3.342,3.342,3.863,22
3.907,02
3.342,3.342,3.342,3.342,41.448,66

Overením účtovnej dokumentácie bolo zistené, že ku koncu roka 2012 je vo vykázanom stave
súčasťou účtu 518014 (na ktorom sú zaúčtované vykonané služby pre revidovanú spoločnosť)
finančná čiastka 34.540,55 € za upratovacie služby bez DPH.
20 % DPH z uvedenej sumy, čo predstavuje sumu 6.908,11 € je zaúčtovaných na účte
343020, ktorý zaznamenáva DPH.
Výsledky predmetnej kontroly preukázali, že informácia zverejnená na internetovom portáli
sa nezakladá na pravde.
Okrem uvedených skutočností, kontrolný orgán zistil, že Galandia s.r.o. od svojho založenia
má ku dňu výkonu kontroly evidovaných celkom 177 zmluvných dojednaní s 92 subjektmi.
Kontrolou bolo tiež zistené, že v žiadnom z týchto subjektov nie je v orgánoch uvedený
žiadny poslanec MsZ v Galante, ani zamestnanec mesta s výnimkou spoločností s majetkovou
účasťou mesta, kde poslanec plnení úlohy v súlade so zákonom.
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upratovacie služby v súlade s vyššie uvedeným zmluvným dojednaním a za vykonané práce
sú finančné sumy zaúčtované v účtovnej evidencii revidovanej spoločnosti v rozsahu
zmluvného dojednania.
Predmetná kontrola bola vykonaná v rozsahu kontrolnej činnosti vyplývajúcej pre hlavného
kontrolóra mesta z príslušných zákonných ustanovení.
Z dôvodu, že vykonanou kontrolou neboli zistené porušenia všeobecne záväzných predpisov
súvisiacich s predmetom kontroly, bol v súlade so všeobecnými pravidlami kontroly
spracovaný záznam.
V súlade s ustanovením obchodného zákonníka je dozorná rada fakultatívnym orgánom
spoločnosti, ktorý má predovšetkým kontrolné oprávnenie voči konateľovi spoločnosti a má
právo od neho vyžadovať informácie súvisiace s vedením spoločnosti, preskúmavať účtovné
závierky a návrhy na rozdelenie zisku a strát a predkladať ich so svojimi vyjadreniami
valnému zhromaždeniu.
Na základe uvedeného bude s obsahom záznamu o výsledkoch kontroly oboznámený aj
kontrolný orgán spoločnosti – dozorná rada a to prevzatím záznamu predsedom dozornej rady
a zároveň členom kontrolnej skupiny p. Fridrichom Psotom, ktorý s obsahom záznamu
oboznámi členov dozornej rady na jej najbližšom rokovaní.
O výsledkoch kontroly bude tiež informované aj Mestské zastupiteľstvo v Galante podľa
pravidiel kontroly a to na najbližšom rokovaní, po ukončení kontroly.
Záznam z kontroly zmluvných vzťahov súvisiacich so zabezpečením služieb vykonávaných
pre spoločnosť Galandia s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta bol spracovaný dňa
08.03.2013.
Prevzatie záznamu svojím podpisom potvrdzujú:

Za kontrolovaný subjekt:
Ladislav Majerník, konateľ spoločnosti Galandia s.r.o. Galanta

v. r.

Za kontrolný orgán:
MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta
Fridrich Psota, predseda Dozornej rady spol. Galandia s.r.o. Galanta

v. r.
v. r.

Na vedomie:
Mgr. Ladislav Maťašovský, primátor mesta Galanta
Fridrich Psota, predseda dozornej rady spol. Galandia s.r.o. Galanta

v. r.
v. r.

Prerokovanie Záznamu z kontroly zmluvných vzťahov súvisiacich so zabezpečením služieb
vykonávaných pre spoločnosť Galandia s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta zo
dňa 11.03.2013 svojím podpisom potvrdzujú:
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Za kontrolovaný subjekt:
Ladislav Majerník, konateľ spoločnosti Galandia s.r.o. Galanta

v. r.

Za kontrolný orgán:
MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta
Fridrich Psota, predseda Dozornej rady spol. Galandia s.r.o. Galanta

v. r.
v. r.

Za zakladateľa:
Mgr. Ladislav Maťašovský, primátor mesta Galanta

v. r.

V Galante, dňa 08.03.2013
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Správa
o výsledkoch kontroly zúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Galanta
príjemcovi – Združenie Bronz, Matičná 22, 924 00 Galanta na projekt
MASO OBJEKT 2012 realizovaný v roku 2012.
Na mimoriadnom zasadnutí Komisie kultúry a medzimestských vzťahov pri MsZ v Galante
uskutočnenom dňa 20.02.2013 bol predseda komisie členmi komisie poverený postúpiť
hlavnému kontrolórovi mesta Galanta na prešetrenie vyúčtovanie poskytnutej dotácie
z rozpočtu mesta na rok 2012 príjemcovi – Združenie Bronz, so sídlom Galanta, Matičná 22
pre účely realizácie projektu evidovaného pod číslom 1752/2012 pod názvom MASO
OBJEKT 2012.
Na základe citovanej požiadavky komisie, ako aj v súlade s dotknutými zákonnými
ustanoveniami bola hlavným kontrolórom v termíne od 13.03.2013 do 21.03.2013 vykonaná
kontrola vyššie uvedeného znenia.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Galanta
Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta
Kontrolu vykonali: MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta,
Daniela Rajjová, samostatný odborný referent útvaru hlavného kontrolóra
Revidované obdobie: rok 2012
Predmetom kontroly bola revízia dokumentov preukazujúcich poskytnutie a zúčtovanie
dotácie z rozpočtu mesta Galanta príjemcovi – Zduženie Bronz, Matičná 22, 924 00 Galanta
na projekt MASO OBJEKT 2012.
Cieľom kontroly bolo zistiť skutkový stav poskytnutia a zúčtovania predmetnej dotácie, ako aj
dodržanie zmluvného dojednania uzatvoreného z dôvodu poskytnutia finančnej dotácie
z rozpočtu mesta Galanta v sledovanom období.
O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený oznámením zo dňa 13.03.2013.

Výsledok kontroly:
Na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a doplnkov sa môžu z rozpočtu mesta poskytovať dotácie právnickým
osobám, ktorých zakladateľom je mesto, alebo právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta v súlade s ustanoveniami
tejto citovanej normy.
Podmienky o poskytnutí dotácie sú premietnuté vo „Všeobecne záväznom nariadení mesta
Galanta č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta“, ktoré schválilo mestské
zastupiteľstvo uznesením č. 20/Z-2007 zo dňa 15.02.2007.
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Podľa uvedeného nariadenia mesta postup a rozhodovanie pri poskytovaní dotácií sú
stanovené v článku 5.
Príslušná komisia MsZ má podľa ustanovenia tohto článku oprávnenie posúdiť žiadosti
o poskytnutie dotácie a zároveň ich s odporučením alebo neodporučením predložiť na
rozhodnutie primátorovi mesta. Teda v konečnom dôsledku o poskytnutí dotácií rozhoduje
primátor mesta na základe odporučenia príslušnej komisie MsZ.
Podstatnou a dôležitou podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má
v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky.
Podotýkame tiež, že oprávnené osoby nemajú právny nárok na poskytnutie dotácie.
Pre volebné obdobie 2010-2014 boli na zasadnutí MsZ v Galante dňa 13.01.2011 zriadené
komisie mestského zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Jednou z týchto komisií je aj Komisia kultúry a medzimestských vzťahov, do náplne činnosti
ktorej patrí aj posúdenie žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorá je predmetom kontroly.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 13.12.2011 bol prejednávaný návrh rozpočtu na
rok 2012, ako aj výhľadové rozpočty mesta na rok 2013 a 2014.
V navrhovanom rozpočte bol premietnutý na oddiele 08.2.09 – Ostatné kultúrne služby
finančný objem 26.000 € ako finančná podpora pre kultúrne aktivity rôznych organizácií.
Návrh rozpočtu na rok 2012 bol na uvedenom zasadnutí schválený uznesením č. 115/Z-2011.
Na internetovom portáli mesta bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácií z rozpočtu mesta Galanta pre oblasť – Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych
hodnôt. Do stanoveného termínu bolo podaných celkom 43 projektov.
Príslušná komisia mestského zastupiteľstva, v danom prípade Komisia kultúry
a medzimestských vzťahov pri MsZ v Galante na svojom zasadnutí dňa 07.03. 2012 hodnotila
doručené predmetné žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na rok 2012.
V rámci náplne svojej činnosti, kde okrem iného zaujíma stanovisko k poskytnutiu dotácií na
organizovanie kultúrnych podujatí konštatujeme, že uvedeným postupom si komisia plnila
svoju povinnosť vyplývajúcu zo svojej činnosti a zároveň konala v súlade s citovaným
nariadením mesta.
Po prehodnotení doručených žiadostí komisia na uvedenom zasadnutí odporučila primátorovi
mesta poskytnúť dotácie 43 projektom, ktorých celkový finančný objem predstavoval sumu
23.040 €.
V zozname odporučených projektov sa nachádzal aj projekt žiadateľa Zduženie Bronz,
Matičná 22, 924 00 Galanta pod názvom „MASO OBJEKT 2012“, kde žiadaná suma dotácie
2.800 € bola komisiou odporučená a primátorom mesta schválená v objeme 1.850 €.
Na základe odsúhlasených pravidiel poskytnutia predmetnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta
bola o jej poskytnutí uzatvorená medzi poskytovateľom a príjemcom dotácie Zmluva č.
1752/2012 zo dňa 11.04.2012, zverejnená na webovom sídle mesta Galanta dňa 11.04.2012,
účinná dňom 12.04.2012.
V uvedenom zmluvnom vzťahu bolo v účele poskytnutia dotácie dojednané použiť finančnú
dotáciu príjemcom na hradenie časti nákladov na prípravu, realizáciu a podporu súčasnej
sochárskej tvorby a uskutočnenie sochárskych výstav „MASO OBJEKT 2012“ v Galante
v zmysle predloženého projektu zo dňa 12.02.2012.
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V popise projektu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
Galanta, doručenej na Mestský úrad v Galante dňa 15.02.2012, žiadateľ uvádzal v časti
realizácie projektu, že má možnosť už z vytvorených veľkorozmerných diel zostaviť
exteriérovú výstavu vo verejnom priestore, čím plánoval uskutočniť výstavu v parku
Neogotického kaštieľa v Galante.
V časovom harmonograme projektu žiadateľ uvádza uskutočnenie výstavy okrem iných miest
aj v Galante, konkrétne v galantskom parku, kde mala byť uskutočnená kompletná výstava
MASO OBJEKT v termíne september – november.
Okrem uvedeného bolo cieľom projektu sledované vytváranie kultúrnej identity mesta, ktorá
mala byť tiež prínosom projektu do budúcnosti. Žiadateľ zároveň sledoval v prínose projektu
aj spropagovanie mesta Galanty na úrovni významného kultúrneho centra.
V žiadosti o poskytnutie dotácie oprávnená osoba konkrétne uvádza v účele projektu podporiť
vznik súčasnej sochárskej tvorby, budovať mestu Galanta profil kultúrneho centra, udržať
doteraz úspešne prebiehajúci projekt.
Časový harmonogram projektu oprávnenej osoby – Združenie BRONZ, Matičná 22, Galanta,
ktorý posudzovala príslušná komisia MsZ bol nasledovný:
Marec – september: realizácia nových sochárskych diel
28.06. - 30.08.: výstava MASO OBJEKT v rámci medzinárodného projektu SOCHA
A OBJEKT, Bratislava a iné mestá.
05. - 07.07.: výstava MASO OBJEKT v rámci Sochárskej lúky festivalu Pohoda Trenčín.
Júl – september: prípravy a postupná inštalácia výstavy sochárskych diel v galantskom parku.
September – november: komplexná výstava MASO OBJEKT v galantskom parku.
September – november: výstava BRONZ 2004-2008 v Neogotickom kaštieli.
Zúčtovanie dotácie bolo prijímateľom doručené na mestský úrad dňa 31.12.2012, čo je
v súlade so zmluvným dojednaním. Dotáciu poskytnutú v sume 1.850,- € príjemca zúčtoval
dokladmi, ktorých celkový objem predstavoval sumu 1.853,32 €.
Súčasťou zúčtovania dotácie bolo aj písomné vyhodnotenie projektu, ktorým sú potvrdené
nasledovné skutočnosti:
Priebeh projektu:
Marec – jún: tvorba nových sochárskych diel v rámci tvorivých pobytov v 4D Gallery
a príprava na výstavu SOCHA&OBJEKT.
28.06. – 26.08.2012: SOCHA&OBJEKT XVII - výstava monumentálnych sochárskych diel
v Bratislave (Hviezdoslavovo námestie, Dom umenia, Hrad Devín),
návštevnosť 5000 ľudí (uvádzaný údaj nekontrolovateľný,
kvalifikujeme ho ako informatívny).
Jún – september: tvorba nových diel v rámci tvorivých pobytov v 4D Gallery, príprava diel na
výstavu Hommage Strassner.
21.09.2012 – 15.11.2012: výstava Hommage Strassner, Hrad Devín,
návštevnosť 1500 ľudí (uvádzaný údaj nekontrolovateľný,
kvalifikujeme ho ako informatívny).
September – november: tvorba nových diel v rámci tvorivých pobytov v 4D Gallery
a príprava výstavy MASO OBJEKT 2012.
24.11.2012: uskutočnená výstava MASO OBJEKT 2012 v 4D Gallery v Galante,
návštevnosť 100 ľudí (uvádzaný údaj nekontrolovateľný, kvalifikujeme ho ako
informatívny).

-4Po preverení vyššie uvedených skutočností preukazujúcich skutkový stav predmetu kontroly
kontrolný orgán dospel k nasledovnému záveru:
Príjemcom dotácie nebol dodržaný účel poskytnutej dotácie, podľa ktorého mala byť dotácia
použitá v zmysle predloženého projektu zo dňa 15.02.2012.
Príjemcom uvádzané miesto a termín realizácie projektu, konkrétne ako je vyššie uvedené
uskutočnenie výstavy v parku Neogotického kaštieľa v Galante nebolo zrealizované, čo
dokumentuje aj písomné vyhodnotenie projektu predložené príjemcom dotácie v zúčtovaní.
Konštatujeme, že realizácia výstavy v priestoroch parku Neogotického kaštieľa v Galante bola
dôležitým a dostatočným dôvodom odporučenia predmetného projektu, ako aj poskytnutia
dotácie na jeho realizáciu z rozpočtu mesta Galanta.
Nakoľko z vyššie uvedených zistení je zrejmé, že príjemca revidovanej dotácie nedodržal
zmluvne dojednaný účel poskytnutej dotácie, je potrebné, aby poskytovateľ v danom prípade
Mesto Galanta, postupoval v zmysle Čl. VII zmluvy č. 1752/2012 zo dňa 11.04.2012, ktorý
špecifikuje postup pri porušení podmienok zmluvy.
Vyššie uvádzané skutočnosti evokujú potrebu úpravy, bližšej špecifikácie ustanovenia čl. 6
VZN mesta Galanta č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta, najmä v časti
poskytovania dotácií, ako aj v časti vecnej kontroly zúčtovania.
V súlade so všeobecnými pravidlami kontroly je kontrolovaný subjekt oprávnený v lehote do
27.03.2013 podať písomné námietky ku kontrolným zisteniam hlavnému kontrolórovi.
Správa o výsledkoch kontroly zúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Galanta
príjemcovi – Združenie Bronz, Matičná 22, 924 00 Galanta na projekt MASO OBJEKT 2012
realizovaný v roku 2012 bola spracovaná dňa 21.03.2013 a vedúcemu kontrolovaného
subjektu odovzdaná za účelom oboznámenia sa s jeho obsahom a následnému odstúpeniu
dotknutým zamestnancom kontrolovaného subjektu, čo potvrdzujú svojím podpisom:
Za kontrolovaný subjekt:
Mgr. Ladislav Maťašovský, primátor mesta Galanta
Ing. Ján Poľakovský, zástupca prednostky MsÚ v Galante
Mgr. Alica Orbánová, vedúca oddelenia
školstva, kultúry a športu pri MsÚ v Galante

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

Za kontrolný orgán:
MVDr. Gábor Pallya, hlavný kontrolór mesta Galanta
v. r.
Daniela Rajjová, samostatný odborný referent útvaru hlavného kontrolóra v. r.
Na vedomie:
Peter Kolek, predseda Komisie kultúry a medzimestských vzťahov
pri MsZ v Galante
V Galante, dňa 21.03.2013

v. r.

