SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ŠAĽA ZA ROK 2019
Ustanovenie § 18f ods. l písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať obecnému
zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok, a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roka.
Mestskému zastupiteľstvu v Šali predkladám ročnú Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Šaľa za rok 2019, vykonávanej na základe plánu kontrolnej činnosti,
obsahom ktorej je súhrnná informácia o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ňou
riadeného útvaru hlavného kontrolóra (ÚHK) za rok 2019.
Správa poskytuje súhrnnú informáciu o vykonávaní kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy mesta Šaľa pri nakladaní
s majetkom a hospodárenia s verejnými prostriedkami, kde plní funkciu spätnej väzby.
Účinná a cieľavedome uplatňovaná kontrola prispieva k neustálenému zlepšovaniu riadiaceho
procesu samosprávy.
Kontrolná činnosť, jej obsah a rozsah vyplývali zo schválených polročných plánov
kontrolnej činnosti, podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v zn.n.p., zákona č.
523/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy,
zákona č. 583/2004 Z.z.
O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve,
zákona č. 138/1990 Zb. O majetku obcí, zákona č. 9/2010 Z.z. O sťažnostiach, zákona č.
357/2015 Z.z. O finančnej kontrole a audite, zákona č. 597/2003 Z.z. O financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zn.n.p., zákona č. 448/2008 Z.z.
O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom
podnikaní v zn.n.p, VZN a ostatných interných smerníc mesta Šaľa.
Celkový rámec kontrol vyplýval z polročných plánov kontrolnej činnosti a o výsledku
jednotlivých kontrol bola pravidelne predkladaná informácia poslancom na jednotlivých
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Šali a to za obdobie od posledného zasadnutia do
nadchádzajúceho zasadnutia, obsah ktorých bol z časti zapracovaný aj do tejto ročnej správy.
Kontrolná činnosť v roku 2019 bola vykonávaná na základe schválených plánov v MsZ a to:
• Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, ktorý bol schválený uznesením MsZ č.
8/2018 – II. dňa 6.11.2018
• Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, ktorý bol schválený uznesením
MsZ č. 5/2019 – II. dňa 27. 6. 2019
Podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola
činnosť hlavnej kontrolórky mesta Šaľa a ÚHK za hodnotené obdobie zameraná na
nasledovné oblasti:
I.
II.
III.

kontrolnú činnosť
odbornú činnosť
ostatnú činnosť
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Výkon kontrolnej činnosti

I.

Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení so
zameraním sa predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti pri nakladaní s majetkom mesta. Plní pritom úlohy stanovené v § 18f zákona o
obecnom zriadení.
Výkon kontroly vychádza z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, nestrannosti a
aktuálnosti a je realizovaný podľa metodiky uvedenej v zákone o finančnej kontrole a audite.
V procese samosprávneho riadenia mesta boli kontroly v roku 2019 zamerané na
účtovníctvo, kontrolu nedaňových príjmov, kontrolu plnenia opatrení, hospodárenia
s majetkom mesta, rozbory hospodárskej činnosti, analýzy rozpočtového procesu, verejné
obstarávanie, hospodárenie rozpočtovej organizácie, interné predpisy, ich dodržiavanie a
súlad s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Plánovanej kontrolnej činnosti v r. 2019 podliehali podľa ustanovenia § 18d ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. :
 Mestský úrad v Šali
 rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom Šaľa
 právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú
s majetkom mesta alebo osoby, ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie
a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné, či
nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania
s týmito prostriedkami.
V roku 2019 bolo v rámci priamej kontrolnej činnosti vykonaných na základe plánov
kontrolnej činnosti 12 kontrol. Z toho 9 bolo ukončených bez zistenia nedostatkov a v
3 kontrolách boli zistené nedostatky zhrnuté do 5 kontrolných zistení a 7 odporučení.
Všetky kontroly boli ukončené správou, v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 357/2015 Z.z.
O finančnej kontrole a audite .
Prehľad kontrol vykonaných v roku 2019

Por.
Predmet kontroly, kontrolovaný subjekt
číslo

1.

2.

3.

4.

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných
noriem mesta v oblasti použitia účelových
dotácií z rozpočtu mesta Šaľa
Kontrola hospodárenia a nakladania s bytovým
fondom majetku mesta Šaľa v MeT Šaľa spol.
s r.o.
Kontrola plnenia opatrení, prijatých na
odstránenie zistených nedostatkov z kontroly
plnenia uznesení MsZ schválených v r. 2017
a 2018
Kontrola plnenia opatrení prijatých na
odstránenie zistených nedostatkov kontrolou
odvodu dane za ubytovanie

Kontrolované
obdobie

Výsledok
kontroly s
počtom
odporúčaní

Počet
kontr.
zistení

Výsledok
kontroly s
počtom
opatrení

rok 2017 a
2018

0

0

0

rok 2018 –
I/2019

1

3

4

rok 2017 2018

0

0

0

rok 2018

0

0

0

2

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Kontrola plnenia opatrení prijatých na
odstránenie zistených nedostatkov kontrolou
hospodárenia v MsKS v Šali
Kontrola príjmov za správne poplatky podľa
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v z.n.p.
Kontrola uzatvorených poistných zmlúv
v školách a školských zariadeniach :
a) MŠ 8. mája
b) MŠ P.J. Šafárika
c) MŠ Budovateľská
d) MŠ Hollého
e) MŠ Družstevná
f) MŠ Okružná
g) ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM
h) ZŠ s MŠ J. Murgaša
i) ZŠ Bernolákova
j) ZŠ J. C. Hronského
k) ZŠ J. Hollého
l) ZŠ Ľ. Štúra
m) CVČ
n) ZUŠ
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta v Krízovom centre v Šali

0

0

0

rok 2018
a I.Q2019

0

0

0

r. 2019

0

0

0

rok 2018,
30.6.2019

1

1

0

Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta

k 30.6.2019

0

0

0

Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok
TJ Slovan Duslo Šaľa

rok 2018

3

3

3

0

0

0

0

0

0

rok 2018

Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom
rok 2018
mesta v Zimnom štadióne v Šali
Kontrola dodržiavania všeobecne platných
právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v MŠ rok 2018
Okružná v Šali

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta
Šaľa
Kontrolovaný subjekt: Kancelária primátora
Výsledok kontroly:
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, týkajúce sa čerpania finančných
prostriedkov z poskytnutých dotácií v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. Dotácie boli vyčerpané v plnej výške s dodržaním podmienok ošetrených zmluvami
a určených vo VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií.
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na MsZ v Šali dňa 7. februára 2019 a vzatá na
vedomie uznesením č. 1/2019 - II.
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2. Kontrola hospodárenia a nakladania s bytovým fondom majetku mesta Šaľa
v MeT Šaľa spol. s r.o.
Kontrolovaný subjekt: MeT Šaľa, spol. s r.o.
Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný návrh správy.
Kontrolovaný subjekt sa vyjadril, že zistené nedostatky akceptuje a nepodáva k nim
námietky. Následne bola vypracovaná správa z vykonanej kontroly.
Počet kontrolných zistení: 1
Počet odporučení:
3
Počet prijatých opatrení :
4
Charakter kontrolných zistení spočíval v:
• Absencii vecného a číselného preskúmania účtovných dokladov.
Úloha je v plnení, doplnením schvaľovacieho procesu konateľa spoločnosti a
spracovaním Dodatku k Smernici č. 11/20017 Obeh účtovných dokladov
• Rozpore pri skutočnom vykonávaní
činností, oproti činnostiam dohodnutým v
Mandátnej zmluve.
Úloha splnená upravením Mandátnej zmluvy č.
209/2018 formou Dodatku
vypustením nevykonávaných činností z Čl. III. bodu 2.1. písm. e/ a k/.
• Výkone niektorých činností nad rámec dohodnutého mandátu.
Úloha je splnená nepokračovaním činností nad rámec dohodnutý v Mandátnej zmluve
z dôvodu ekonomickej nevýhodnosti, legislatívnej a personálnej náročnosti
zabezpečovania činností opravy
bytov vo vlastníctve mesta. Tieto budú
zabezpečované prostredníctvom mesta Šaľa.
• Zosúladení termínu predkladania „Ročného plánu údržby a opráv s približným
finančným rozpočtom“, so zákonom č. 182/1993 Z.z., § 8b ods. 1 písm. g/
a Mandátnou zmluvou v Čl. IV. bodu 16.
Opatrenie splnené prijatím Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve, predkladaním ročného
plánu opráv a údržby v súlade so zákonom.
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na MsZ v Šali dňa 28. marca 2019 a vzatá na
vedomie uznesením MsZ č. 2/2019-I.
3. Kontrola plnenia opatrení, prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z
kontroly plnenia uznesení MsZ schválených v r. 2017 a 2018
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Šali, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
Výsledok kontroly: Kontrolou bolo zistené, že prijaté opatrenie na odstránenie zisteného
nedostatku, týkajúceho sa kúpnych zmlúv pri odplatných prevodoch sú vypracovávané
v súlade s podmienkami schválenými uznesením MsZ.
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na MsZ v Šali dňa 15.mája 2019 a vzatá na
vedomie uznesením MsZ č. 4/2019 – I.
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
kontrolou odvodu dane za ubytovanie
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Šali, Oddelenie ekonomiky a podnikania
Výsledok kontroly: Kontrolou boli preverené 4 opatrenia prijaté na odstránenie zistených
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nedostatkov, týkajúcich sa nedodržania VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v časti – Daň
z ubytovania, ktoré zodpovedné osoby splnili v stanovenom termíne.
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na MsZ v Šali dňa 15.mája 2019 a vzatá na
vedomie uznesením MsZ č. 4/2019 – I.
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie
kontrolou hospodárenia v MsKS v Šali

zistených nedostatkov

Kontrolovaný subjekt: Mestské kultúrne stredisko Šaľa
Výsledok kontroly: Kontrolou boli preverené 4 opatrenia prijaté na odstránenie zistených
nedostatkov, týkajúcich sa porušenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Šaľa pri získavaní príjmov z kultúrno-spoločenských podujatí a spôsobu fungovania
záujmových klubov a krúžkov pri MsKS. Prijaté opatrenia boli splnené.
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na MsZ v Šali dňa 15.mája 2019 a vzatá na
vedomie uznesením MsZ č. 4/2019 – I.
6. Kontrola príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v z.n.p.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Šali
Výsledok kontroly: Kontrolou bolo preverené dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov, interných predpisov vzťahujúcich sa k správnosti výšky výberu a spôsobu úhrady
správnych poplatkov, nedostatky zistené neboli.
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na MsZ v Šali dňa 27. júna 2019 a vzatá na
vedomie uznesením MsZ č. 5/2019 – I.
7. Kontrola uzatvorených poistných zmlúv v školách a školských zariadeniach
Kontrolovaný subjekt : MŠ 8. mája, MŠ P.J. Šafárika, MŠ Budovateľská, MŠ Hollého, MŠ
Družstevná, MŠ Okružná, ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM, ZŠ s MŠ J. Murgaša, ZŠ
Bernolákova, ZŠ J. C. Hronského, ZŠ J. Hollého, ZŠ Ľ. Štúra, CVČ a ZUŠ
Výsledok kontroly: Kontrolou boli preverované úkony súvisiace s riadnym hospodárením
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v 14 školách a školských zariadeniach s právnou subjektivitou,
ktorým zákon ukladá
majetok chrániť pred poškodením, stratou alebo zneužitím a používať všetky právne
prostriedky na jeho ochranu a to využívaním rôznych foriem poistenia majetku. Z výsledku
kontroly vyplynul záver, že správcovia nehnuteľného aj hnuteľného majetku mesta
zabezpečujú ochranu majetku dostatočne.
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na MsZ v Šali dňa 26. septembra 2019 a vzatá
na vedomie uznesením MsZ č. 7/2019 – I.
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8. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
a nakladaní s majetkom mesta v Krízovom centre v Šali

pri hospodárení

Kontrolovaný subjekt: Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Krízové centrum
Výsledok kontroly: Kontrolou bolo overené dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzného
nariadenia pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v útulku ich plnení, súlad
použitia finančných prostriedkov so všeobecnými právnymi predpismi a ustanoveniami
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení
sociálnych služieb, z ktorej vyplynulo kontrolné zistenie, a bol z nej vypracovaný návrh
správy. Kontrolovaný subjekt postúpil hlavnému kontrolórovi listom dňa 17.10.2019
námietky k zisteným nedostatkom, na základe ktorých bolo jedno kontrolné zistenie
vypustené a jedno zostalo nezmenené, zo strany kontrolovaného subjektu neakceptované.
Následne bola vypracovaná správa z vykonanej kontroly.
Počet kontrolných zistení: 1
Počet odporučení:
1
Charakter kontrolného zistenia:
• Nedodržanie Prevádzkového poriadku z titulu prekračovania stanovenej kapacity
počtu lôžok v Nocľahárni.
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na MsZ v Šali dňa 24. októbra 2019,
k predloženej správe nebolo prijaté uznesenie MsZ.
9. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Šali
Výsledok kontroly: Kontrolou nebolo zistené porušenie podmienok pri prijatí návratných
zdrojov financovania a bol zistený klesajúci vývoj dlhu mesta Šaľa podľa zákona č. 583/2004
Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na MsZ v Šali dňa 28. novembra 2019,
a vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 9/2019 – I.
10. Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok TJ Slovan Duslo Šaľa
Kontrolovaný subjekt: TJ Slovan Duslo Šaľa, Kolkársky oddiel, Horná 30, Šaľa
Výsledok kontroly: Kontrolou hospodárenia a nakladania s majetkom mesta s cieľom
dodržiavania zmluvných podmienok boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný návrh
správy spolu s návrhmi odporúčaní podľa § 22 ods. 3 písm. e/ zákona č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite. Kontrolovaný subjekt sa vyjadril, že zistené nedostatky
akceptuje a nepodáva k nim námietky. Následne bola vypracovaná správa z vykonanej
kontroly.
Počet kontrolných zistení: 3
Počet prijatých opatrení:
3
Charakter kontrolných zistení :
• Dodržiavanie splatnosti nájomného podľa termínu dohodnutého v zmluve.
• Vedenie presnej evidencie o usporiadaných akciách a krátkodobých prenájmoch
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•

v objekte Kolkárne podľa údajov uvedených v zmluve.
Získané príjmy z prenájmu majetku používať v súlade s podmienkami dohodnutými
v zmluve.

11. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v Zimnom štadióne v Šali
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Šali, Oddelenie správy a zariadení majetku mesta
Výsledok kontroly: Kontrolou
neboli zistené
nedostatky pri čerpaní nákladov na
prevádzku zimného štadióna a nakladaní s majetkom mesta podľa Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Šaľa. Vzhľadom k tomu, že z kontroly nevyplynuli nedostatky, jej
výsledkom bolo vyhotovenie správy z kontroly a na základe toho nebolo potrebné voči
kontrolovanému subjektu prijímať opatrenia.
12. Kontrola dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov pri čerpaní
výdavkov v MŠ Okružná v Šali
Kontrolovaný subjekt: Materská škola, Okružná 1, Šaľa
Výsledok kontroly: Cieľom kontroly bolo overiť dodržiavanie ustanovení zákona č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite , súlad so všeobecne záväznými
právnymi
predpismi a internými aktmi pri vynakladaní verejných prostriedkov, ako aj dodržiavanie
pravidiel rozpočtového hospodárenia za rok 2018. Kontrolou neboli zistené nedostatky,
hospodárenie MŠ je uskutočňované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a rozpočtované prostriedky boli
použité na účel, ktorý bol v rozpočte schválený.
Vzhľadom k tomu, že z vykonanej kontroly nevyplynuli nedostatky, z kontroly bola
vyhotovená správa a nebolo potrebné voči kontrolovanému subjektu prijímať opatrenia.
V hodnotiacom období boli vypracované posledné tri
správy o výsledku kontrol
vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta Šaľa a ÚHK v roku 2019 na základe plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 ale v roku 2019 nepredložené MsZ. Sú súčasťou tejto
správy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18f ods. 1 písm. d/.
Vybavovanie sťažnosti a petícií v r. 2019
a/
Vybavovanie sťažností
Kontrolovaný subjekt: Mesto Šaľa
Výsledok kontroly: Celkovo bolo v roku 2019 zaevidovaných 6 sťažností, všetky boli
vybavené v zákonnej lehote a procesne správne, z nich 1 bola odstúpená k priamemu
vybaveniu vecne príslušnému orgánu, Regionálnej veterinárnej správe v Šali, 3 boli podľa
§ 6 písm. a/ zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach odložené z titulu ich nepodpísania
sťažovateľom. Opodstatnené boli 2 sťažnosti, obidve sa týkali
správy cintorína pri
dodržiavaní Prevádzkového priadku pohrebiska Šaľa zo strany pohrebných služieb
a v druhom prípade išlo sfunkčnenie ozvučenia.
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b/
Vybavovanie petícií
Kontrolovaný subjekt: Mesto Šaľa
Výsledok kontroly: V roku 2019 boli podané a následne zaevidované 2 petície. Jedna
petícia sa týkala dostavby
a spôsobu participácie mesta na
cestnej komunikácii
Hospodárskej ul. v mestskej časti Šaľa - Veča a druhá petícia smerovala proti pripravovanej
výstavbe bytových domov v lokalite priestorovo funkčný celok Nová Veča Juh, priestor pod
Ul. Fraňa Kráľa, ktorej riešenie bolo zohľadnené v obstaraní Zmien a Doplnkov č. 7 ÚPN
mesta Šaľa, schválené uznesením MsZ č. 9/2019-VII. dňa 28.11.2019.
II.

Odborná činnosť

Hlavná kontrolórka vypracovala v I. polroku 2019 v súlade s § 18f ods. 1 písm. c/ Zákona
o obecnom zriadení stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018, ktoré
bolo prerokované na MsZ dňa 16.5.2019 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 4/2019-VIII.
V II. polroku 2019 vypracovala hlavná kontrolórka v súlade s § 18f ods. 1 písm. c/ Zákona
o obecnom zriadení stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 a viacročného
rozpočtu na roky 2021 a 2022 s odporučením schváliť predložený návrh rozpočtu
a programovú štruktúru rozpočtu mesta Šaľa, ktoré bolo prerokované na zasadnutí MsZ dňa
28.11.2019 a vzaté na vedomie uznesením MsZ č. 9/2019-XIII.
V priebehu roka 2019 boli vypracované dve odborné stanoviská k
dodržiavaniu
podmienok za účelom preverenia pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
V oboch prípadoch mesto spĺňalo zákonné podmienky pre prijatie nových zdrojov
financovania kapitálových výdavkov, ktoré boli prerokované na zasadnutiach MsZ dňa
16.5.2019 a 28.11.2019.
III.

Ostatná činnosť

V súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavná kontrolórka okrem zabezpečovania a
plnenia úloh v oblasti kontrolnej činnosti vykonáva aj ostatnú činnosť.
V zákonom stanovenej lehote podľa § 18f ods. 1 písm. e/ hlavná kontrolórka spracovala
správu o kontrolnej činnosti za rok 2018, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa
7. februára 2019 a vzatá na vedomie uznesením MsZ č. 1/2019-I.
V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných
zistení hlavná kontrolórka a zamestnankyne ÚHK v rámci ukončených kontrol v prípade
záujmu kontrolovaných subjektov:
• spolupracovali pri spracovaní opatrení, ktoré mala povinná osoba povinnosť prijať na
odstránenie zistených nedostatkov
•

poskytovali súčinnosť a pomoc podľa predmetu vykonanej kontroly pre kontrolované
subjekty

•

viedli databázy kontrolovaných subjektov a monitoring počtu prijatých opatrení a ich
plnenie zo strany kontrolovaných subjektov

•

zúčastňujú sa vzdelávania a odbornej prípravy zamestnancov, ktorá spočívala
predovšetkým v účasti na školeniach a seminároch k aktuálnym odborným otázkam
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súvisiacim s výkonom kontrolnej činnosti, odbornej prípravy kontrolórov na
problémových okruhoch kontrol, príprave na výkon kontroly,
štúdiu všeobecne
záväzných právnych predpisov, interných predpisov a ďalších dokumentov týkajúcich
sa predmetu kontroly
•

účasť na zasadnutiach MsZ, ako aj ekonomickej komisie pred každým zasadnutím
MsZ

•

pravidelná účasť na odborných seminároch a ďalších aktivitách v rámci Združenia
hlavných kontrolórov SR a Bratislavskej odbornej sekcie ZHK SR.

V Šali 27.1.2020
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