Vyhodnotenie činnosti HK za obdobie 1. polroka 2013
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 bol schválený uznesením č. 1 – 222/2012 zo dňa
13.12.2012. Naplánovaných bolo 16 kontrol.
Na každé zasadanie Mestského zastupiteľstva je predkladaná správa o výsledkoch kontrol,
ktoré boli za bezprostredne predchádzajúce obdobie vykonané.
V rámci kontrolnej činnosti bolo vykonané:
1) Kontrola plnenia zmluvných podmienok za IV.Q.2012 a rok 2012 v LESY SR, š.p. Smolenice
2) Vyhotovenie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2012
3) Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Mesta Pezinok za rok 2012
4) Kontrola plnenia uznesení MsZ za II. Polrok 2012 a nesplnených uznesení z období minulých
5) Kontrola plnenia rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2012
6) Kontrola finančného hospodárenia za rok 2012 v Podniku bytových služieb, s.r.o.
7) Kontrola finančného hospodárenia za rok 2012 v TV PEZINOK, s.r.o.
8) Kontrola finančného hospodárenia za rok 2012 Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
9) Kontrola hospodárenia za rok 2012 v Pezinskom kultúrnom centre, p.o.
10) Kontrola hospodárenia za rok 2012 v Mestskom podniku služieb, p.o.
11) Kontrola hospodárenia za rok 2012 v Mestskom múzeu, p.o.
12) Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2012
13) Kontrola dohôd o finančnej pomoci z účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej
pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2012
14) Kontrola plnenia zmluvných podmienok za 1.Q. 2012 v LESY SR, š.p. Smolenice
Kontroly zamerané na: plnenie prijatých opatrení z vykonaných kontrol počas roka 2012 a kontrola
hospodárenia v Centre voľného času Pezinok sú v rozpracovaní.
Zo všetkých kontrolných akcií boli vypracované správy, ktoré boli v zmysle Zásad kontrolnej
činnosti Mesta Pezinok prerokované s kontrolovaným subjektom a následne bola vyhotovená
zápisnica o prerokovaní výsledkov správ, kde bolo uložené prijať opatrenia na odstránenie
nedostatkov a príčin ich vzniku, pokiaľ boli pri kontrole zistené nedostatky.
Nad rámec plánovanej kontrolnej činnosti bolo vykonané:
1) Kontrola plnenia uznesenia MsZ 1-233/2011 v zmysle uzn.5/2013 z MsZ zo 14.2.2013“úloha
MsÚ: vypracovať návrh súťažných podmienok pre obstaranie rekonštrukcie a následnej prevádzky
TH Mesta Pezinok a predložiť ich poslancom MsZ v Pezinku do programu na I. zasadanie MsZ
v Pezinku v roku 2012“.
2) „Kontrola prideľovania dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok – konkrétne prideľovanie dotácií na
projekty, ktorých realizácia je v období od začiatku rozpočtového roka do doby schválenia
dotácií Mestským zastupiteľstvom v Pezinku 3 roky spätne“.
3) Vypracované bolo „Stanovisko k vyhodnoteniu činnosti poľovných združení“.
Prešetrovanie sťažností a petícií :
Z obdobie od 1.1.2012 doteraz bolo prijatých na útvar HK 44 podaní, z ktorých 8 malo znaky
sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 a 2 podania boli petície. Sťažnosti a petície boli prešetrené
a vybavené podľa príslušných zákonov. Ostatné podania mali charakter dopytu, vyjadrenia, názoru,
žiadosti, podnetu alebo návrhu a nebolo v nich jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva
alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha. Vo všetkých prípadoch sú osoby, ktoré podali
podnety označené vo viacerých prípadoch ako „sťažnosti“ v zákonných lehotách informované
o ďalších možnostiach riešenia ich podnetu, resp. je podnet odstúpený inému orgánu (mestská polícia,
stavebný úrad, OO PZ ) na konanie v zmysle vecnej príslušnosti a kompetencií.
V Pezinku, 6.6.2013
Vypracovala: Ing. Janka Sandtnerová,
hlavná kontrolórka Mesta Pezinok

