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Č.j. 607/2020/Bar
SPRÁVA č. 1/2020
o výsledku vykonanej kontroly

Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. a), § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Plánu hlavnej kontrolórky Mesta Hnúšťa na 1. polrok
2020 schváleného a doplneného uznesením MsZ č. 11/188/2019 zo dňa 10.12.2019, vykonala hlavná kontrolórku
kontrolu zameranú na:
 Na kontrolu plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom Hnúšťa za 2. polrok 2019
Termín výkonu kontroly: od 19.02.2020 do 02.03.2020
Kontrolované obdobie: 2. polrok 2019
Povinná osoba: Mesto Hnúšťa - Mestský úrad Hnúšťa
Predmet kontroly:
-

Kontrola plnenia prijatých uznesení mestského zastupiteľstva za 2. polrok 2019

Cieľ kontroly:
-

Overiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k
predmetu kontroly

Predložené doklady ku kontrole:




originály výpisov uznesení MsZ v Hnúšti za 2. polrok 2019
zápisnice zo zasadnutia MsZ v Hnúšti za 2. polrok 2019
zápisy z plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ v Hnúšti za 2. polrok 2019

Zákonné ustanovenia:
1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V súlade s 18e Pravidlá kontrolnej činnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný
zákon, ktorým je v súčasnosti zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ( resp. §§ 20 až 27 ako základné pravidlá kontroly podľa citovaného zákona).
1.

VYKONANÁ PRÁCA

Podľa článku 5 „Príprava rokovania mestského zastupiteľstva“ bodu VIII „Kontrola uznesení MsZ a nariadení
mesta“ Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva „Plnenie uznesení kontroluje mestské zastupiteľstvo
formou správy o plnení uznesení MsZ, ktorá sa prejednáva spolu so správou o plnení pripomienok
z predchádzajúceho MsZ. Za splnenie uznesenia zodpovedá nositeľ úlohy. Priebežnú kontrolu plnenia
uznesenia vykonáva prednostka MsÚ a kontrolórka mesta.........“
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Predbežnú správu o plnení uznesení prijatých MsZ predkladal pravidelne na zasadaniach MsZ vedúci kancelárie
primátora mesta.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v ustanovení § 18d odsek 1
sa priamo ukladá hlavnému kontrolórovi vykonávať kontrolu plnenia uznesení obecného (mestského)
zastupiteľstva nezávisle od toho, či táto kontrola bola vykonaná z inej úrovne.

1.1. Prehľad plnení uznesení MsZ prijatých v 2. polroku 2019:
1.1.1. Zasadnutie MsZ konané dňa 27.08.2019 – boli prijaté uznesenia od č. 8/124/2019 do č. 8/150/2019.

Z uvedeného počtu uznesení MsZ boli prijaté schvaľovacie uznesenia, ktoré sa týkali nakladania s majetkom
mesta. Ostatné uznesenia boli charakteru ukladá, berie na vedomie, určuje, uznáša sa a poveruje.
Boli prekontrolované uznesenia MsZ, ktoré sú poverovacieho charakteru č. 8/125/2019, 8/135/2019, 8/137/2019,
8/138/2019, 8/139/2019, 8/140/2019, 8/141/2019, 8/142/2019, 8/143/2019, 8/145/2019, 8/150/2019. Okrem
uznesenia č. 8/150/19, ktoré sa týkalo podpísania zmluvy MsKS s účinkujúcimi v rámci Dni mesta 2020
(nesplnené, kvôli negatívnej odpovedi manažérov skupín) a uznesenia č. 8/143/19, ktoré je v riešení (výber
projektanta a obstarávateľa na spracovanie zmeny č. 3 územného plánu Mesta Hnúšťa), boli ostatné uznesenia
splnené.
Uznesenia charakteru „Schvaľuje“:
- č. 8/130/2019 zo dňa 27.08.2019 MsZ - zmena rozpočtu č. 3/2019
- č. 8/1320/2019 zo dňa 27.08.2019 MsZ - schválenie účelu prebytku hospodárenia Technických služieb
a Mestského kultúrneho strediska za rok 2018
- č. 8/133/2019 zo dňa 27.08.2019 MsZ - určilo a schválilo zvýšenie platu primátora
- č. 8/135-139/2019 zo dňa 27.08.2019 MsZ - predaj a prenájom pozemku a nebytových priestorov
Uznesenia MsZ boli podpísané primátorom mesta v súlade s ustanovením § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov t.j. do 10 dní od schválenia uznesenia poslancami MsZ.

1.1.2. Zasadnutie MsZ konané dňa 24.09.2019 – boli prijaté uznesenia od č. 9/151/2019-9/160/2019.
Z uvedeného počtu uznesení MsZ boli prijaté schvaľovacie uznesenia, ktoré sa týkali nakladania s majetkom
mesta. Ostatné uznesenia boli charakteru ukladá, berie na vedomie, určuje a poveruje.
Boli prekontrolované uznesenia MsZ, ktoré sú poverovacieho charakteru č. 9/151/2019, 9/157/2019, 9/158/2019,
9/160/2019, 9/161/2019. Uvedené uznesenia boli splnené v termíne danom v uznesení. Uznesenie č. 9/154/19
ukladá riadiacemu tímu pre aktualizáciu PHSR na ďalšom pracovnom stretnutí vyhodnotiť a zapracovať do
návrhu aktualizácie PHSR návrhy zo zasadnutí jednotlivých komisií MsZ – uznesenie sa plní, návrhy z komisií sú
priebežne zapracované do návrhu aktualizácie PHSR.
Uznesenia charakteru „Schvaľuje“:
- č. 9/156/2019 zo dňa 24.09.2019 MsZ - zmena rozpočtu č. 4/2019
- č. 9/157/2019 zo dňa 24.09.2019 MsZ - prenájom skladových priestorov
- č. 9/158/2019 zo dňa 24.09.2019 – neschvaľuje pridelenie bytu
- č. 9/160/2019 zo dňa 24.09.2019 – schvaľuje poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Uznesenia MsZ boli podpísané primátorom mesta v súlade s ustanovením § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov t.j. do 10 dní od schválenia uznesenia poslancami MsZ.

1.1.3. Zasadnutie MsZ konané dňa 29.10.2019 – boli prijaté uznesenia od č. 10/161/2019-10/178/2019.
Z uvedeného počtu uznesení MsZ boli prijaté schvaľovacie uznesenia, ktoré sa týkali nakladania s majetkom
mesta. Ostatné uznesenia boli charakteru ukladá, berie na vedomie, určuje, uznáša sa a poveruje.
Boli prekontrolované uznesenia MsZ, ktoré sú poverovacieho charakteru č. 10/161/2019, 10/168/2019,
10/174/2019. Uvedené uznesenia boli splnené v termíne danom v uznesení.
Uznesenia charakteru „ukladá“:
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č. 10/162/2019 zo dňa 29.10.2019 MsZ – TS splniť povinnosť vyplývajúcu z § 28 ods. 3 zo zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31.12.2019 – splnené v termíne k 31.12.2019
č. 10/163/2019 zo dňa 29.10.2019 MsZ – MsKS splniť povinnosť vyplývajúcu z § 28 ods. 3 zo zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31.12.2019 – splnené v termíne k 31.12.2019
č. 10/166/2019 zo dňa 29.10.2019 – ukladá predkladateľovi vyhodnotiť pripomienky k návrhu (VZN
o označení ulíc ........) a predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva – splnené, pripomienky
zapracované, VZN schválené 10.12.2019
č. 10/169 /2019 zo dňa 29.10.2019 - v rámci organizačného a rokovacieho poriadku prejednať žiadosť
o prenájom – splnené 27.11.2019
č. 10/170 /2019 zo dňa 29.10.2019 - v rámci organizačného a rokovacieho poriadku na komisií MsZ
prejednať žiadosť o odkúpenie pozemku – splnené 27.11.2019
č. 10/171 /2019 zo dňa 29.10.2019 - v rámci organizačného a rokovacieho poriadku na komisií MsZ
prejednať žiadosť o odkúpenie časti pozemku– splnené 27.11.2019
č. 10/172/2019 zo dňa 29.10.2019 - v rámci organizačného a rokovacieho poriadku na komisií MsZ
prejednať žiadosť o odkúpenie pozemku – splnené 27.11.2019
č. 10/173 /2019 zo dňa 29.10.2019 - v rámci organizačného a rokovacieho poriadku na komisií MsZ
prejednať žiadosť o kompenzáciu majetku – splnené 27.11.2019
č. 10/178 /2019 zo dňa 29.10.2019 - predložiť žiadosť MAS – prístavba KD do 3 dní od vykonateľnosti
uznesenia – splnené, žiadosť podaná 31.10..2019

Uznesenie charakteru „odporúča“:
- č. 10/165/2019 zo dňa 29.10.2019 – pripraviť „Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Hnúšťa......“
v legislatívnej forme: VZN mesta - splnené
Uznesenia charakteru „schvaľuje“:
- č. 10/168/2019 zo dňa 29.10.2019 MsZ - schvaľuje plochu nájmu skladových priestorov (pre VERSACO) za
prebytočný majetok a zámer prenajať skladové priestory
- č. 10/174/2019 zo dňa 29.10.2019 MsZ - žiadosť o pridelenie bytu – neschvaľuje žiadosť pridelenie bytu
- č. 10/175/2019 zo dňa 29.10.2019 MsZ - návrh na zmenu č. 3 územného plánu Mesta Hnúšťa – neschvaľuje
- č. 10/177/2019 zo dňa 29.10.2019 MsZ - návrh „Smernice o postupe pri vybavovaní petícií v mesta Hnúšťa“
– schvaľuje návrh s účinnosťou od 1.11.2019
- č. 10/178 /2019 zo dňa 29.10.2019 - MsZ schvaľuje predloženie žiadosti pre projekt v rámci poskytnutia
nenávratného finančné príspevku v rámci výzvy MAS_063/7.4/2. a realizáciu projektu „Rekonštrukcia
existujúcej prístavby KD v Hnúšti“ v rámci poskytnutia nenávratného finančného príspevku.
Uznesenia MsZ boli podpísané primátorom mesta v súlade s ustanovením § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov t.j. do 10 dní od schválenia uznesenia poslancami MsZ.

1.1.4. Zasadnutie MsZ konané dňa 10.12.2019 – boli prijaté uznesenia od č. 11/179/2019-11/211/2019.
Z uvedeného počtu uznesení MsZ boli prijaté schvaľovacie uznesenia, ktoré sa týkali nakladania s majetkom
mesta. Ostatné uznesenia boli charakteru ukladá, berie na vedomie, určuje, uznáša sa a poveruje.
Boli prekontrolované: uznesenia MsZ, ktoré sú poverovacieho charakteru č. 11/181 - 184/2019, 11/186 190/2019, 11/192 -199/2019, 11/202 -205 /2019. Uvedené uznesenia boli splnené v termíne danom v uznesení.

Uznesenie charakteru „uznáša sa“:
- č. 11/181/2019 zo dňa 10.12.2019 – na VZN č. 147/2019 o miestnych daniach, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, doplnenom o pripomienky, schválené MsZ
- č. 11/182/2019 zo dňa 10.12.2019 – na VZN č. 148/2019 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev,
určovaní súpisných a orientačných čísiel na území mesta Hnúšťa
- č. 11/183/2019 zo dňa 10.12.2019 – na VZN č. 149/2019 o pravidlách participatívneho rozpočtu
v podmienkach Mesta Hnúšťa
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č. 11/184/2019 zo dňa 10.12.2019 – na prílohe č. 9 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materských škôl a žiaka základných škôl a školských zariadení v originálnej kompetencií Mesta Hnúšťa .....

Uznesenia charakteru „schvaľuje“:
- č. 11/186/2019 zo dňa 10.12.2019 - MsZ schvaľuje plochu Programový rozpočet Mesta Hnúšťa na roky
2020-2022
- č. 11/187/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje predložený návrh plánu práce mestskej rady
a mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2020
- č. 11/189/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Hnúšťa
- č. 11/190/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ schvaľuje cenník administratívnych poplatkov za služby poskytované
v klientskym centrom Mestského úradu v Hnúšti s účinnosťou od 1. Januára 2020
- č. 11/191/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ schvaľuje znenie kúpnej zmluvy č. 1/2019 medzi Mestskou
investičnou spoločnosťou Hnúšťa a Mestom Hnúšťa
- č. 11/192/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje rozšírenie plochy prenájmu pre firmu VERSACO
a schvaľuje výšku nájmu
- č. 11/193/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje kúpu nehnuteľností od SLZ NOVA a.s. Hnúšťa
- č. 11/194/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje časť pozemku E KN p.č. 2072/101 ostatná plocha za
prebytočný majetok mesta
- č. 11/195/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje časť pozemku C KN p.č. 3074/2 – 3 druh záhrady za
prebytočný majetok mesta a schvaľuje zámer prenajať pozemok a výšku nájmu
- č. 11/196/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje v zmysle Zásad hospodárenia Mesta Hnúšťa
a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva previesť ku novovytvoreným pozemkom žiadateľa z dôvodu, že
žiadateľ je vlastníkom RD, ktorý je aj s priľahlou plochou neoddeliteľnou časťou, cenu a vytýčenie
majetkoprávnych hraníc na náklady kupujúceho
- č. 11/197/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje za prebytočný majetok, ročnú výšku nájmu, dobu
dočasného nájmu a podmienky úhrady nájomného
- č. 11/198/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu a kúpnu cenu pozemku
- č. 11/199/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ schvaľuje časť pozemku za prebytočný pozemok a zámer
prenajať časť pozemku, ročnú výšku nájmu a dobu nájmu
- č. 11/200/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ schvaľuje kompenzáciu nájomného za poškodenie
kompenzačného rozvádzača
- č. 11/202/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje časť pozemku za prebytočný majetok mesta a zámer
predať časť pozemku a kúpnu cenu
- č. 11/203/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje časť pozemku za prebytočný majetok mesta a zámer
predať časť pozemku a kúpnu cenu
- č. 11/204/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje pridelenie mestského bytu
- č. 11/205/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje doplnenie č. 3 územné plánu
- č. 11/206/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje spolufinancovanie projektu s názvom „Budovanie
cyklotrás v meste Hnúšťa 1. etapa“
- č. 11/209/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019
- č. 11/210/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje doplnok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov a členov
komisií MsZ v Hnúšti
- č. 11/211/2019 zo dňa 10.12.2019 MsZ - schvaľuje odmeny
Uznesenia MsZ boli podpísané primátorom mesta v súlade s ustanovením § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov t.j. do 10 dní od schválenia uznesenia poslancami MsZ.
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2. Záver
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná SPRÁVA č. 1/2020 o výsledku vykonanej kontroly v súlade
s ustanovením § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Prerokovanie správy o výsledku kontroly č. 1/2020 sa uskutočnilo dňa 02.03.2020. Podľa § 22 ods.6
citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe. Povinná osoba svojim podpisom
potvrdzuje vrátenie všetkých dokladov potrebných ku kontrole.
Správu vypracovala a predkladá: Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta
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