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

Materiál
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 6. februára 2020

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

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

Ing. Jozef Biroš,
hlavný kontrolór
Zb.

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

berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti
za IV. štvrťrok 2019

Vypracoval:
Ing. Jozef Biroš,
hlavný kontrolór

DÔVODOVÁ SPRÁVA

MsZ v roku 2003 prijalo s uznesenie na základe ktorého je predložená aj aktuálna
správa o kontrolnej činnosti za IV. štvrťrok 2019.

Správa o kontrolnej činnosti
za IV. štvrťrok 2019

Kontrolná činnosť v IV. štvrťroku bola vykonávaná podľa schváleného plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2019.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v mesiacoch október až december 2019
spočívala najmä vo:
- vykonávaní kontrol,
- vypracovaní stanovísk a správ,
- v ostatnej činnosti súvisiacej s kontrolnou činnosťou.
Vykonávanie kontrol:
Vykonávanie kontrol v IV. štvrťroku 2019 zahŕňalo ďalšie kontroly zahrnuté v Pláne
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 a výsledky ukončených kontrol boli predložené MsZ na
zasadaní v októbri aj v decembri 2019.
Boli to kontroly:
1. Kontrola dodržiavania zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní cestovných
náhrad zamestnancami Polikliniky Sabinov n.o. v roku 2017.
2. Kontrola hospodárenia Centra voľného času za rok 2017, so zameraním na hospodárnosť,
efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami.
3. Kontrola čerpania bežných výdavkov mesta na prevádzku mestskej športovej haly.
4. Kontrola evidencie a zúčtovania blokových pokút MsP.
5. Kontrola vyúčtovania Sabinovského jarmoku 2019.
Výsledky ostatných dvoch otvorených kontrol z Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
budú po ukončení predložené na najbližšie februárové zasadanie MsZ.
Vypracovanie stanovísk a správ:




Na dve zasadnutia MsZ v IV. štvrťroku 2019, hlavný kontrolór vypracoval a predložil:
správy
- o výsledkoch kontrol,
- o kontrolnej činnosti za III. štvrťrok 2019
- stanoviská
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu IV. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2019
- Odborné stanovisko k hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Sabinov na rok 20202022
- Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Ostatná činnosť:
o priebežná metodická činnosť pre zamestnancov MsÚ,
o priebežná kontrola vybavovania sťažností a petícií na MsÚ,
o pravidelná polročná konferencia pre hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska,
o uzatvorenie spisov za rok 2019

o

o

Metodická činnosť pre zamestnancov MsÚ
Bola vykonávaná zvyčajne po uzatvorení kontroly, ale aj na požiadanie zamestnancov MsÚ
k výsledkom kontroly alebo k praktickým otázkam z bežnej práce.
Vybavovanie sťažností a petícií vo IV. štvrťroku
Informácie o došlých sťažnostiach a petíciách na MsÚ a o spôsobe ich vybavenia sú súčasťou
predkladaných štvrťročných správ o kontrolnej činnosti.
Sťažnosti:
V IV. štvrťroku 2019 neboli na MsÚ doručené žiadne nové podania označené ako sťažnosť.
Petície:
V hodnotenom období nebola na MsÚ doručená žiadna petícia obyvateľov mesta, ale v tomto
období boli vybavované dve petície doručené v predošlom štvrťroku.
Petícia obyvateľov ul. Generála Svobodu bola doručená na MsÚ dňa 8.7.2019, ktorou
podpísaní obyvatelia žiadali Mestský úrad, MsZ, aby urýchlene zabezpečili:
1. rekonštrukciu a stabilizáciu cesty proti zosuvu na ul. Gen. Svobodu,
2. rekonštrukciu chodníka na ul. Gen. Svobodu,
3. zníženie daní za vecné bremeno, ktorým je obmedzené užívateľského práva zo strany
VVaK a elektrární,
4. stabilizácia svahu, ktorý sa začal zosúvať v smere k ul. 17. novembra,
5. obmedzenie rýchlosti a umiestnenie retardérov na prístupovej ceste na ul. Gen. Svobodu
a sprehľadnenie križovatky
Na zasadaní MsZ 27.8.2019 bola uznesením č.78/2019 zriadená dočasná komisia MsZ s
úlohou prešetriť petíciu tak, aby sa zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s
právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
Komisia preverovala jednotlivé požiadavky uvádzané v petícii a MsZ v októbri prerokovalo
materiál komisie o výsledku prešetrenia petície predložený predsedom dočasnej komisie a na
základe odporúčania tejto komisie MsZ vyhovelo petícii v bode č. 2 a nevyhovelo jej v
bodoch č. 1, 3 a 4.
Nebolo vyhovené ani bodu č.5 petície a výsledky vybavenia petície boli zverejnené na
webovom sídle mesta.

Petícia obyvateľov mesta za odchyt túlavých mačiek na území mesta bola doručená na
MsÚ 26.8.2019 a podpísaní obyvatelia žiadali mesto o zabezpečenie odchytu túlavých mačiek
na území mesta Sabinov podľa ustanovenia §22 ods.10 zákona č.184/2018 o veterinárnej
starostlivosti. Rovnako by žiadatelia privítali, ak by poslanci MsZ odsúhlasili v rozpočte
mesta financie potrebné na kastráciu, aby sa túlavé mačky v meste ďalej nerozmnožovali.
Petíciu podporili obyvatelia na 12 podpisových hárkoch, prešetroval ju právnik mesta a bola
vybavená 31.12.2019.
Petícii nebolo vyhovené a výsledok jej vybavenia spolu so zdôvodnením je zverejnený na
webovom sídle mesta.

