Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU
číslo: 18

07.12.2017

.

18. Vyhodnotenie činnosti ÚHK za obdobie od I. – X. 2017
PREDKLADÁ: Mgr. Miroslav Šebesta
SPRACOVALA: Ing. Janka Sandtnerová

UZNESENIE MsZ č. ........./2017
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, s poukazom na § 18c ods. 5 zákona č. 369/2004 Z.z. o obecnom
zriadení

berie na vedomie
Vyhodnotenie činnosti ÚHK za obdobie I. – X. 2017
v znení predloženého materiálu

a) bez pripomienok
b) s týmito pripomienkami:

Vyhodnotenie činnosti ÚHK za obdobie I. – X. 2017
Uznesením MsZ v Pezinku č. 252/2016 zo dňa 08.12.2016 a uznesením MsZ v Pezinku č. 118/2017 zo
dňa 06.07.2017 boli schválené Plány kontrolnej činnosti ÚHK na I. a II. polrok 2017. O výsledkoch
kontrolnej a inej činnosti ÚHK bola priebežne, na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Pezinku, predkladaná „správa o činnosti ÚHK“, ktorá bola súčasťou spracovaného materiálu
Informácie z činnosti MsÚ a útvaru HK.
V rámci schválených Plánov kontrolnej činnosti ÚHK na I. a II. polrok 2017 bolo vykonané :
1. Vypracovaná bola Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016
3. Kontrola dohôd o finančnej pomoci z účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej
pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2016
4. Kontrola plnenia zmluvných podmienok za IV.Q.2015 a ročné vyúčtovanie hospodárenia v
LESY SR, š.p., Smolenice
5. Kontrola plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2016 a nesplnených uznesení z predchádzajúcich
období
6. Kontrola finančného hospodárenia za rok 2016 Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
7. Kontrola finančného hospodárenia za rok 2016 TV PEZINOK, s.r.o.
8. Kontrola hospodárenia za rok 2016 Pezinské kultúrne centrum, p.o.,
9. Kontrola hospodárenia za rok 2016 Mestský podnik služieb, p.o.,
10. Kontrola hospodárenia za rok 2016 Mestské múzeum v Pezinku, p.o.,
11. Stanovisko k Návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2016
12. Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri prenájme nehnuteľností Mesta Pezinok
13. Kontrola plnenia zmluvných podmienok za I.Q.2017 LESY SR, š.p., Smolenice
14. Kontrola plnenia zmluvných podmienok za II.Q.2017 s LESY SR, š.p., OZ Smolenice, so
zameraním na hodnotenie hospodárenia voči celoročnému plánu
15. Kontrola plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2017 a nesplnených uznesení z predchádzajúcich
období
16. Vyhodnotenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole
inventarizácie majetku mesta Pezinok v r. 2016
17. Kontrola plnenia zmluvných podmienok za III.Q. 2016 s LESY SR, š.p., OZ Smolenice
Na základe požiadavky skupiny poslancov bola vykonaná Kontrola zameraná na overenie procesu
prevodu majetku mesta, ktoré boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 14.04.2016 pod bodmi č. 21.05.
– 21.10.
Z Plánu kontrolnej činnosti nebolo vypracované Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu
rozpočtu na r. 2018 a na obdobie r. 2018 – 2022, nakoľko ku dňu ukončenia funkcie HK,
k 31.10.2017, nebol materiál návrhu rozpočtu predložený vo finálnej verzii.

Vybavovanie podaní, prešetrovanie sťažností a petícií :
Od začiatku roka 2017 do 31.10.2017 bolo na útvar HK odstúpených 29 podaní. Z uvedeného
počtu bolo 6 podaní prešetrovaných ako sťažnosti, v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
Dve sťažnosti boli odložené z dôvodu nepredloženia požadovaných údajov od sťažovateľa, dve
sťažnosti boli neopodstatnené a tri sťažnosti boli opodstatnené. Opodstatnené sťažnosti poukazovali
na nečinnosť - nedodržanie zákonných lehôt pri odvolacom konaní účastníkov v stavebnom konaní.

Ďalšie prijaté podania, označované „sťažnosti, podnety a pod.“ mali, podľa svojho obsahu,
charakter dopytov, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, ale nebolo v nich
jednoznačne vyjadrené ochrany akého svojho práva sa sťažovatelia domáhajú, ktoré by bolo
porušené činnosťou alebo nečinnosťou Mesta Pezinok. Odosielatelia boli vždy písomne
informovaní o spôsobe a možnostiach riešenia svojich záujmov.

V Pezinku, dňa 31.10.2017
vypracovala: Ing. Janka Sandtnerová,
hlavná kontrolórka Mesta Pezinok

