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Mesto Sabinov
Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Materiál
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 16. mája 2019

K bodu:
Správa o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2019

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

Ing. Jozef Biroš,
hlavný kontrolór

Mestské zastupiteľstvo podľa § 18f
ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
berie na vedomie

Vypracoval:
Ing. Jozef Biroš,
hlavný kontrolór

správu o kontrolnej činnosti
za I. štvrťrok 2019

Dôvodová správa

Podľa uznesenia MsZ č.54/2003 hlavný kontrolór po ukončení štvrťroku predkladá správu o
kontrolnej činnosti za toto obdobie.
V zmysle tohto uznesenia je predložená správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za
obdobie január - marec 2019.

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
ZA I. ŠTVRŤROK 2019.

V hodnotenom období kontrolná činnosť hlavného kontrolóra prebiehala podľa
schválených plánov kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 a na I. polrok 2019.
Kontrolná činnosť v tomto období zahŕňala najmä:
- vykonávanie kontrol,
- vypracovanie stanovísk a správ,
- ostatnú činnosť súvisiacu s kontrolnou činnosťou.
Vykonávanie kontrol
V I. štvrťroku 2019 boli otvorené spolu osem kontroly z Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2018 a z Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

Boli to kontroly:
1. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe chodníka a rekonštrukcia križovatky
ciest I/68 a III/54314 na ul. Ovocinárskej a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri
ich čerpaní.
2. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe spevnených plôch na ul. kpt. Nálepku
a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
3. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe spevnenej odstavnej plochy a verejného
osvetlenia na ul. 17. novembra a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
4. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii stanovišťa TKO na ulici 17.
novembra.
5. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii MŠ na ul. 17. novembra a
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
6. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta v
roku 2018 a dodržania všeobecne záväzných predpisov.
7. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole čerpania
bežných výdavkov na reprezentačné a propagačné účely v roku 2015.
8. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z kontroly vedenia účtovníctva
a dodržiavania zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v MsKS.
Výsledky ukončených kontrol boli predložené na prerokovanie v MsZ na jeho januárovom a na
marcovom zasadaní.

Vypracovanie stanovísk a správ pre MsZ
Správy:
Na januárové zasadanie MsZ boli predložené správy
- o výsledkoch kontrol,
- o kontrolnej činnosti za III. a IV. štvrťrok 2018,
- o kontrolnej činnosti za rok 2018,
- o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018
Na marcové zasadanie MsZ boli predložené:
- správa o výsledkoch kontrol
- stanovisko k návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019

Ostatná činnosť súvisiaca s kontrolnou činnosťou
Táto činnosť zahŕňa ďalšie aktivity hlavného kontrolóra súvisiace s plánovanou kontrolnou
činnosťou v hodnotenom období.
Oblasť sťažností a petícií
Sťažnosti
V mesiaci marec 2019 bolo na MsÚ doručené a zaevidované jedno podanie označené ako
sťažnosť posudzované podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov.
Predmetom podania bola chybná evidencia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na LV 305
k.ú.: Orkucany. Prešetroval ho právnik mesta a v hodnotenom období podanie nebolo ešte
vybavené.

Petície:
Vo februári 2019 bola na MsÚ doručená jedna petícia, označená ako „Petícia za záchranu
obytnej zóny na ulici Mieru v Sabinove“.
Súčasťou petície bolo dosť obsiahle zdôvodnenie podania petície, v ktorom obyvatelia žiadajú
mesto o riešenie situácie na tejto ulici, keďže vplyvom podnikateľskej činnosti poslanca MsZ
denne tu dochádza k obmedzovaniu prejazdu áut v obidvoch smeroch, dochádza
k prisvojovaniu si verejných priestorov na svoje podnikateľské zámery, na nakládku a vykládku
stavených materiálov čím vznikajú tak kolízne situácie a neustále porušovanie dopravných
predpisov.
Podľa petície takáto činnosť patrí do priemyselnej zóny a keďže ul. Mieru je v súčasnosti
obývaná vo väčšine mladými rodinami s malými deťmi, hrozí nebezpečenstvo úrazu.
Petícia má 11 podpisových hárkov, podpísalo ju 212 obyvateľov mesta Sabinov a bola
pridelená právnikovi mesta na vybavenie.

K vybaveniu petície boli vyžiadané stanoviska odborných oddelení MsÚ a spoločný stavebný
úrad bol požiadaný o vykonanie štátneho stavebného dohľadu, aby na základe stanovísk sa
podaná petícia mohla objektívnejšie posúdiť.
V hodnotenom období petícia nebola vybavená a bola ešte štádiu prešetrovania.
V zmysle ustanovení zákona o petičnom práve sa výsledok vybavenia petície písomne oznámi
zástupcovi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov. Vo
zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že
petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.
Pri prešetrovaní petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu (podľa zákona
o sťažnostiach).
Mesto na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli zverejní výsledok vybavenia
petície do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

Ďalšia činnosť súvisiaca s kontrolnou činnosťou:
V hodnotenom období táto činnosť spočívala:
 v metodickej činnosti pre zamestnancov MsÚ a povinné osoby,
 v účasti na pracovnom stretnutí Regionálnej Šarišsko-zemplínskej sekcie
hlavných kontrolórov miest a obcí SR vo Vranove nad Topľou,

Združenia

 v účasti na seminári k novele zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v Prešove,
 v účasti na celoslovenskej konferencii hlavných kontrolórov miest a obcí SR v Podbanskom

