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Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Hlavný kontrolór predkladá v zmysle §18f písmena e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roku. Z dôvodu preloženia konania miestneho zastupiteľstva z mesiaca február
na mesiac marec, predkladám tento materiál po uplynutí lehoty.
V roku 2017 som čerpala materskú dovolenku. Počas obdobia kedy som bola v práci prítomná
som pracovala na kontrolách týkajúcich sa používania služobných automobilov na pracovné
a súkromné účely a k tomu prislúchajúce potrebné dokumenty k prevádzke automobilov.
Kontrola odmien, zaradenia do tried zamestnancov bola ukončená, poslancov som
informovala o výsledkoch kontroly, boli prijaté opatrenia, ktorých kontrola prebehne
v nasledujúcom období. Spolu so starostom, príslušnými zamestnancami miestneho úradu,
poslancami mestskej časti a mojej osoby ako miestnej kontrolórky a zároveň poslankyne
mesta Košice sme riešili podnet dotknutých občanov našej mestskej časti v súvislosti
s plánovanou výstavbou 5 poschodovej bytovky umiestnenej v lokalite pri kaštieli. Zúčastnila
som sa stretnutí hlavných kontrolórov, stretnutia s hlavným kontrolórom mesta Košice, kde
sme riešili rôzne témy týkajúce sa našej práce. Komunikovala som s našimi športovými
klubmi a spolu s pracovníkom mestskej časti, ktorý kontroloval jednotlivé vyúčtovania a bol
kontaktnou osobou pre športové kluby, sme uzavreli kontrolu dotácii poskytnutých
z rozpočtu mestskej časti. Bližšie informácie v prípade otázok doplním ústne na miestnom
zastupiteľstve dňa 15.03.2018.
Ing. Lucia Iľaščíková, PhD.
Miestna kontrolórka mestskej časti Košice-Šaca

