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Mesto Sládkovičovo
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mesta Sládkovičovo za rok 2014

V súlade s § 18f ods. l písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré ukladá hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roka
predkladám
Mestskému zastupiteľstvu mesta Sládkovičovo Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2014, obsahom ktorej je súhrnná informácia o vykonávaní kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
Správa obsahuje:
 výkon kontrolnej činnosti,
 výkon iných odborných činností,
 ostatná činnosť.
Výkon kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosť bola zameraná na plnenie úloh stanovených v § 18 f zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení so zameraním predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri
nakladaní s majetkom mesta.
Výkon kontroly vychádza z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, nestrannosti
a aktuálnosti a je realizovaný v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o finančnej kontrole).
Vychádzajúc zo záverov konzultácie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove dňa
18. júna 2014 na základe podnetu bol Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 doplnený o kontrolu hospodárnosti a efektívnosti využívania finančných prostriedkov
v Spojenej škole, Školská 1087, 925 21 Sládkovičovo.
V roku 2014 boli vykonané nasledovné kontroly:
 Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Sládkovičovo vykonaná na
Mestskom úrade Sládkovičovo. Kontrolou bolo preverená včasnosť a úplnosť plnenia
uznesení mestského zastupiteľstva.
 Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR
č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov v Základnej škole
Sándora Pethőfiho s MŠ VaVJM Sládkovičovo. Cieľom kontroly bolo preveriť
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a zistiť správnosť inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona
č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
Kontrola vybavovania žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) na Mestskom úrade Sládkovičovo. Cieľom kontroly bolo zistenie dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Mestského úradu Sládkovičovo.
Následná finančná kontrola – správnosť, úplnosť, efektívnosť a hospodárnosť
využívania finančných prostriedkov v Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo
preverenie plnenia opatrenia primátora mesta Sládkovičovo č. 5/2013 zo dňa
19. decembra 2013, ktorým nariadil ako štatutárny zástupca zriaďovateľa školy od
1. januára 2014 zabezpečiť pravidelné podrobné výpisy hovorov a služieb pre všetky
služobné mobilné telefóny a pevné linky Spojenej školy.
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri vynaložených
hospodárení a využívaní finančných prostriedkov z rozpočtu pre FK Slavoj Sládkovičovo vykonaná na Mestskom úrade Sládkovičovo a FK Slavoj Sládkovičovo.
Cieľom bolo preveriť a zistiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť použitia finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta.
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti využívania finančných prostriedkov vykonaná v Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo. Cieľom kontroly bolo preveriť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť použitia finančných prostriedkov.

Informácia o výsledku kontrol bola zaslaná písomne poslancom MsZ a podaná na verejných zasadnutiach MsZ. V záveroch kontrol boli kontrolovaným subjektom dané odporúčania. Zistené nedostatky boli odstránené počas kontroly alebo následne na základe prijatých
opatrení.
Ostatná činnosť
K pravidelným aktivitám hlavnej kontrolórky patrí:
 príprava a účasť na zasadnutí MsZ,
 účasť na vybraných zasadnutiach stálych komisií pri MsZ,
 súhrn činností vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávaných v roku 2014,
 záväzné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015,
 záväzné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2014.

PhDr. Terézia Pethőová
hlavná kontrolórka mesta
V Sládkovičove, 12. januára 2015

