INFORMATÍVNA SPRÁVA 3/2016
O výsledkoch kontrol ukončených ku 13.6. 2016.
Vážený pán primátor, pani poslankyne a poslanci,
v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
predkladám správu o výsledkoch kontrol ukončených ku 13.6. 2016.
KONTROLY:
Kontrola 1/2016
Začiatok kontroly:

19.02.2016

Povinná osoba:
Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad
Cieľ kontroly:
Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám za obdobie 04-06/2015, s osobitným zreteľom na dodržiavanie §5a,
povinnosť subjektu zverejňovať zmluvy a informácie o používaní verejných
prostriedkov.
Za povinnú osobu:
- Ing. Jozef Gallo, prednosta MsÚ
- Lucia Zvarová, sekretariát primátora
Kontrolné zistenie
Pri kontrole bolo zistené, že texty sú zverejnené bez dôležitých zmluvných parametrov. Na
zverejnených dokumentoch chýbajú podpisy dotknutých aktérov zmluvných strán alebo
dátum uzavretia, alebo pečiatka / ak ide o právnickú osobu/. Zákon žiada zverejniť: „písomnú
zmluvu, ktorú uzaviera povinná osoba“. Pritom je dôležité mať na vedomí aj podmienku
Občianskeho zákonníka /zákon č.40/1964Z.z, § 47a, ods.1/ , ktorá priamo ukladá povinnosť
zverejnenia zmluvy lebo zverejnenie zmluvy je podmienkou účinnosti zmluvy. Súčasná prax
zverejňovania môže viesť k právnej pochybnosti o účinnosti uzavretých zmlúv zo strany
mesta.
Námietka povinnej osoby:
Mesto Veľký Krtíš v liste, ktorý zaslalo oprávnenej osobe ohľadom kontrolného zistenia,
disponuje odborným stanoviskom JUDr. Sotolářa. Ten, ako odborník na komunálne právo, je
toho názoru, že: „Podľa usmernenia Ministerstva financií SR na konverziu písomných
dokumentov na elektronické dokumenty:“ Zákon č. 546/2010Z.z. však umožňuje viac
spôsobov výkladu, pretože striktne nepredpisuje doplnenie fyzického podpisu, žiada iba
“súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom“, čo spĺňajú aj zverejnenie znenia zmluvy
bez vlastného skenovaného podpisu: t.j. povinná osoba si teda môže sama určiť, či bude
prikladať skenované podpisy.“
Strana 1 z 2

V zmysle právneho argumentu vypracovaného advokátskou kanceláriou a doložené povinnou
osobou, oprávnená osoba akceptovala námietku povinnej osoby.
2. Pri kontrole právnej normy boli zistené aj tieto skutočnosti :
Pri kontrole plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č.211/2000Z.z. bola skontrolovaná aj
povinnosť zverejňovania údajov o objednávkach /do 10 dní / a faktúrach /do 30 dní/ podľa
§5b, ods. 1, písmeno a) a písmena b).
Zistil som, že pri objednávkach nebola dodržaná lehota 10 dni, informácia o objednávkach
sa zverejňuje iba raz mesačne.
Povinná osoba citovaným listom akceptuje zistenia povinnej osoby a konštatuje:
„Kontrolovaný subjekt bude pri zverejňovaní postupovať v zmysle stanovených
odporúčaní.“
Kontrola 5/2016
Začiatok kontroly: 19.04.2016
Povinná osoba: Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad
Cieľ kontroly :
Kontrola vykonávania čistenia dažďovej kanalizácie (dažďových vpustí ) podľa
podprogramu 6.4 Programového rozpočtu mesta, za rok 2015 a zrekonštruovaných
uliciach M.R. Štefánika, Nám. A.H. Škultétyho a J. A. Komenského.
Kontrolované obdobie:
Rok 2015
Kontrolne zistenia:
1. Čistenie dažďových vpustí podľa podprogramu 6.4 Programového rozpočtu mesta,
sa vykonáva na základe Dodatku č.4 k Mandátnej zmluve zo dňa 26.5.1998, spoločnosťou
Marius Pedersen, a.s., Trenčín.
V roku 2015 sa uskutočnilo čistenie 216 ks vpustí na základe objednávky zo dňa
16.7.2015. Čistenie sa uskutočnilo v termíne od 20.07.2015 do 22.07.2015 a za uskutočnenú
službu bola mestu fakturovaná suma 3935,28 eura s DPH / faktúra č.3132151429/.
2. Čistenie dažďových vpustí na zrekonštruovaných uliciach M.R. Štefánika, Nám.
A.H. Škultétyho a J.A. Komenského sa uskutočnilo v rozsahu 65ks vpustí v termíne od
17.4.2015 do 22.4.2015.Podkladom je žiadanka o vykonanie čistiacej práce zo dňa 14.4.2015.
Všetky hore uvedené skutočnosti sú riadne zdokumentované a evidované. Dňa
6.6.2016 vykonal kontrolný orgán fyzickú obhliadku predmetných vpustí so zodpovedným
pracovníkom odboru.
Vo Veľkom Krtíši, 13.6.2016
Spracoval

....................................
Mgr. M. Krchňavý v. r.
hlavný kontrolór
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