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ROČNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČiNNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA SLÁDKOVIČOVO
ZA ROK 2016
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 2016, obsahom ktorej je súhrnná informácia o vykonávaní kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
Správa
•
•
•
•

obsahuje:
výkon kontrolnej činnosti,
výkon iných odborných činností,
ostatná činnosť
spolupráca s inými orgánmi.

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 hl'adiska dodržiavania zákonných ustanovení
so zameraním predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti
a účelnosti pri nakladaní s majetkom mesta. Kontroly boli vykonané v súlade so schváleným
Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove uznesením číslo 96/MZ-2015 zo dňa 09. decembra 2015 a so schváleným
Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove uznesením číslo 139/MZ-2016 zo dňa 18. mája 2016.
Výkon kontroly vychádza z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, nestrannosti
a aktuálnosti aje realizovaný v súlade so zákonom Č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej zákon o finančnej kontrole).
Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú mestský úrad, rozpočtové a príspevkové
organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné
osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný
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na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté
z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné
výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. /
V roku 2016 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 plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
a 2016, ktoré boli v štádiu plnenia.

•

Kontrola
dodržiavania
prevádzkového
poriadku na pohrebisku v územnom
obvode mesta Sládkovičovo a kontrola príjmov z nájomných zmlúv za hrobové
miesta a iných príjmov plynúcich z prevádzky cintorínov. Kontrola vykonaná
u podnikateľky Euridiky Himpánovej - SONÁTA, 92507 Mostová 295. Cieľom
kontroly bolo preveriť dodržiavanie VZN Č. 57/2007 Prevádzkový poriadok
pre pohrebiská v znení neskorších dodatkov za kontrolované obdobie.

•

Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č.
431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov vo Vodárenskej
spoločnosť
Sládkovičovo,
spol. s r.o. Kontrolou bola preverená správnosť
inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č.43112002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
.

•

Finančná kontrola stavu pohľadávok
nájomného
za byty a spôsobu ich
vymáhania. Kontrola bola vykonaná na Mestskom úrade Sládkovičovo. Cieľom
kontroly bolo preveriť dodržiavanie VZN mesta Sládkovičovo Č. 80/2012 o nakladaní
s nájomnými bytmi pre občanov za kontrolované obdobie rokov 2014 -2015.

•

Kontrola
zákonnosti
pri
hospodárení a použití
finančných
prostriedkov
vynaložených
z rozpočtu
mesta pre Kolkársky
klub Slavoj Sládkovičovo,
Cukrovarská
1097, 92521 Sládkovičovo. Kontrolou bola preverená zákonnosť
použitia fmančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta v rokoch 2013, 2014
a 2015.

•

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných
v roku 2014 na Mestskom úrade Sládkovičovo, v Spojenej škole, Školská 1087,
Sládkovičovo a v občianskom združení FK Slavoj Sládkovičovo. Cieľom kontroly
preveriť plnenie prijatých opatrení na základe zistených nedostatkov vykonanou.

•

Kontrola prevádzkového
poriadku Hasičskej zbrojnice. Kontrolovaný subjekt
Dobrovoľný požiarny zbor Sládkovičovo. Kontrolou bolo v spolupráci s Mestskou
políciou Sládkovičovo preverené dodržiavanie prevádzkového poriadku Hasičskej
zbroj nice.

v Sládkovičove

za rok 2014
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•

Kontrola účtovných dokladov a interných dokladov so zameraním na ich
formálnu a vecnú správnost' na Mestskom úrade Sládkovičovo, Fučíkova 329,925
21 Sládkovičovo.
Cieľom kontroly bolo preveriť formálnu a vecnú .správnosť
účtovných dokladov so zameraním na dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu,
účtového zápisu a účtovnej knihy v zmysle § 9-16 zákona Č. 431/2002 o účtovníctve
v znení neskorších zmien a doplnkov.

•

Kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach
a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov na Mestskom úrade Sládkovičovo. Cieľom kontroly bolo zistiť a preveriť
správnosť, včasnosť a úplnosť vybavovania sťažností a petícií za rok 2015.

•

Stav a vývoj dlhu mesta počas rozpočtového roka 2016. Kontrolovaný subjekt
Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo. Kontrolou bol
preverený stav a vývoj dlhu podľa § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.

•

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných
v roku 2014 a 2015 v kontrolovanom subjekte Poliklinika Sládkovičovo, n.o. Cieľom
kontroly bolo preveriť plnenie prijatých opatrení na základe zistených nedostatkov
vykonanou kontrolou.

Informácia o výsledku kontrol bola zaslaná písomne poslancom MZ a podaná
na verejných
zasadnutiach MZ. V závere kontrol boli kontrolovaným subjektom dané
odporúčania. Zistené nedostatky boli odstránené počas kontroly alebo následne na základe
prijatých opatrení.
Výkon iných odborných činností
•
•

Vypracovanie záväzného stanoviska k Návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročného
rozpočtu na roky 2018 - 2019.
Vypracovanie záväzného stanoviska k Záverečnému účtu mesta za rok2016.

Spolupráca s inými orgánmi
•
•

spolupráca s Mestskou políciou Sládkovičovo,
s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Ostatná činnosť
K pravidelným aktivitám hlavnej kontrolórky patrí:
• príprava materiálov a účasť na zasadnutí MZ,
• účasť na zasadnutiach stálych komisií pri MZ,
• súhrn činností vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vykonávaných v roku 2016,
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•
•
•

vypracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na L a II. polrok 2016,
spolupráca pri vypracovaní VZN a interných predpisov,
účasť na odborných vzdelávacích podujatiach.

/

PhDr. Terézia Pethóová
hlavná kontrolórka mesta

Sládkovičovo Ol. 02.2017

Správa zverejnená na web sídle mesta Sládkovičovo dňa:
MZ v Sládkovičove prerokovalo dňa:
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