



Všeobecne záväzné nariadenie è. 2 / 2003
o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady èinnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra


Mestské zastupite¾stvo v Kežmarku v súlade s § 6 a § 11 odst. 4 písm. g zákona è. 612/2002 Z. z. - úplného znenia zákona SNR è. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v y d á v a

všeobecne záväzné nariadenie a kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady èinnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra.



È a s �   I.
Kontrola vykonávaná mestskou samosprávou

§1
Všeobecné ustanovenia

1. Kontrolu v pôsobnosti Mesta Kežmarok v zmysle tohoto nariadenia vykonávajú:

a/ mestské zastupite¾stvo
b/ primátor mesta, zástupca primátora c/ mestská rada
d/ komisie zriadené pri mestskom zastupite¾stve
e/ hlavný kontrolór mesta

2. Kontrole pod¾a tohoto nariadenia nepodliehajú rozhodnutia vydané v správnom konaní a rozhodnutia štátnych orgánov.


§2
Mestské zastupite¾stvo

1. Mestské zastupite¾stvo môže kontrolova�

a/ plnenie všetkých úloh Mesta vyplývajúcich z pôsobnosti Mesta
b/ zákonnos�, úèelnos� a hospodárnos� pri nakladaní s prostriedkami Mesta, majetkom Mesta a majetkom štátu doèasne prenechaným do hospodárenia Mesta
c/ úroveò vybavovania s�ažností, oznámení, podnetov a petícií
d/ plnenie všeobecne záväzných nariadení Mesta.


2. Kontrolná pôsobnos� mestského zastupite¾stva sa vz�ahuje na všetku èinnos� Mesta ako samosprávneho územného celku.

3. Kontrolu pod¾a predchádzajúcich ustanovení vykonáva mestské zastupite¾stvo prostredníctvom mestskej rady, primátora, hlavného kontrolóra a zriadených komisii, v rámci svojej pôsobnosti, na základe uznesenia mestského zastupite¾stva alebo nariadenia Mesta.

4. Poslanci mestského zastupite¾stva sú oprávnení zúèastòova� sa na previerkach, kontrolách, vybavovaniach s�ažností, oznámení a petícií, ktoré vykonávajú orgány Mesta - mestské zastupite¾stvo a primátor mesta.

5. Komisie a iné orgány mestského zastupite¾stva vykonávajú kontrolu plnenia úloh v oblastiach, pre ktoré boli zadané a v rozsahu urèenom mestským zastupite¾stvom. O výsledku kontroly informujú mestské zastupite¾stvo.

6. Mestské zastupite¾stvo prerokúva správy o kontrolnej èinnosti a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ak sa, kontrolné zistenia dotýkajú obyvate¾ov mesta, rozhodne mestské zastupite¾stvo o spôsobe zverejnenia informácií.


§3
Primátor mesta

1. Primátor mesta kontroluje èinnos�, ktorá je zákonom, organizaèným poriadkom alebo štatútom zverená do jeho pôsobnosti.

2. Kontrola vykonávaná pod¾a predchádzajúceho odseku je súèas�ou riadiacej èinnosti primátora mesta: U výsledkoch kontroly primátor nespisuje správu ani záznam; ak si to povaha kontrolovaných skutoènosti a zistených nedostatkov nevyžaduje. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov urèí primátor v rámci svojej pôsobnosti.


§4
Mestská rada

1. Mestská rada kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupite¾stva. O plnení úloh predkladá správy mestskému zastupite¾stvu. V prípade zistenia nedostatkov v plnení uznesení navrhuje opatrenia na ich odstránenie.


§5
Komisie mestského zastupite¾stva

l. Komisie mestského zastupite¾stva kontrolujú plnenie úloh Mesta na úseku svojej pôsobnosti urèenej vecným a obsahovým zameraním náplne ich èinnosti.



È a s �   II.
Hlavný kontrolór mesta

§6
Postavenie a pôsobnos� hlavného kontrolóra

1. Postavenie hlavného kontrolóra je vymedzené § 18 zákona è. 36l/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Hlavný kontrolór kontroluje plnenie úloh mesta; najmä:

a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpoètu mesta, èerpanie rozpoètu mesta, jeho zmien, závereèného úètu a roènej úètovnej závierky,
b/ kontrolu pokladnièných a úètovných operácií Mesta,
c/ kontrolu správnosti a opodstatnenosti èerpania. finanèných prostriedkov úèelovo urèených z rozpoètu mesta a z mimorozpoètových peòažných zdrojov mesta,
d/ kontrolu nakladania s majetkom Mesta z h¾adiska hospodárnosti a úèelnosti, prevodov vlastníctva majetku, prenájmov majetku mesta.

3. Hlavný kontrolór ïalej kontroluje

a/ pokladnièné operácie a hospodárenie s majetkom príspevkových a rozpoètových organizácií, hospodárenie s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol mestu zverený t.j. evidenciu majetku, postupov pri inventarizácií majetku, likvidácií nepoužite¾ného majetku, vysporiadavanie škôd a pod.,

b/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpoètu;

4. Do pôsobnosti hlavného kontrolóra ïalej patrí

a/ vypracova odborné stanoviská k návrhu rozpoètu a závereèného úètu Mesta pred ich schválením v mestskom zastupite¾stve,

b/ predklada� výsledky kontroly priamo mestskému zastupite¾stvu,

c/ predklada� mestskému zastupite¾stvu najmenej raz roène správu o výsledkoch kontrolnej èinnosti,

d/ odsúhlasova� použitie finanèných prostriedkov z rozpoètu mesta poèas ozdravného režimu, v súlade so schváleným ozdravným rozpoètom pod¾a zákona è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách, v znení neskorších zmien a doplnkov,








e/ vypracúva� písomné správy k návrhu ozdravného režimu, k návrhu ozdravného rozpoètu a ku každej správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpoètu predkladanej primátorom mesta.,

f/ kontrolova� vykonávanie predbežnej a priebežnej finanènej kontroly; vykonáva� následné finanèné kontroly overujúce hospodárenie s finanènými prostriedkami mesta a to i tými, ktoré boli poskytnuté ním zriadeným organizáciám v zmysle zákona e. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách, v znení neskorších predpisov,

g/ kontrolova� ïalšie skutoènosti, ktoré vyplynú z uznesení mestského zastupite¾stva, alebo nariadení mesta,
h/ kontrolova� v súlade so zákonom è. 152/1998 Z. z. o s�ažnostiach, vybavovanie s�ažností dotýkajúcich sa èinnosti Mesta Kežmarok, vybavova� a prešetrova� s�ažnosti, týkajúce sa hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok,

ch/ zabezpeèova� vybavovanie petícií v zmysle zákona è. 242/1998 Z. z. o petiènom práve.

5. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú èinnos� nezávisle na výkonných orgánoch mesta. Zúèastòuje sa operatívnych porád primátora mesta, vedenia mesta, zasadnutí mestskej rady a mestského zastupite¾stva s hlasom poradným.


§7
Súèinnos� a externá spolupráca


l. Hlavný kontrolór je oprávnený pri výkone kontroly vyžadova� súèinnos� všetkých zainteresovaných orgánov a organizácií vo sfére pôsobnosti mestského zastupite¾stva.

2. Pokia¾ to vyplýva z charakteru a rozsahu previerky je oprávnený vyžadova� zapojenie odborných pracovníkov mestského úradu do výkonu kontroly.

3. Hlavný kontrolór môže ku kontrolným akciám prizýva� na báze dobrovo¾nosti alebo za úhradu externých spolupracovníkov z radov poslancov, obèanov, odborníkov - špecialistov a znalcov. Úhradu zabezpeèuje v súlade s platnými predpismi mestský úrad.

4. Hlavný kontrolór je oprávnený požadova� od primátora, prednostu mestského úradu, vedúcich orgánov a organizácii vo sfére pôsobnosti mestského zastupite¾stva odborné stanoviská k problematike súvisiacej s jeho kontrolnou èinnos�ou.





È a s �   III.
Útvar hlavného kontrolóra mesta

§8
Postavenie útvaru hlavného kontrolóra

1. Útvar hlavného kontrolóra zriaïuje mestské zastupite¾stvo.
2. Pracovníci útvaru hlavného kontrolóra sú zamestnancami Mesta Kežmarok
3. Hlavný kontrolór stanovuje náplne èinnosti pracovníkom útvaru hlavného kontrolóra.
4. Útvar hlavného kontrolóra zodpovedá za svoju èinnos� hlavnému kontrolórovi:


§9
Štruktúra a náplò èinnosti útvaru hlavného kontrolóra

Èinnos� útvaru hlavného kontrolóra:
l. vykonáva kontrolu pokladnièných a úètovných operácií v rámci mestského úradu
2. kontroluje tvorbu a èerpanie rozpoètu jednotlivých kapitol mestského úradu
3. vykonáva kontroly hospodárenia s majetkom a finanènými prostriedkami vytvorenými vlastnou èinnos�ou resp. pridelenými z rozpoètu mesta príspevkovým a rozpoètovým organizáciam
4. vykonáva kontroly hospodárenia s finanènými prostriedkami pridelenými z rozpoètu mesta v ostatných organizáciách, ktorých zakladate¾om resp. zriaïovate¾om je Mesto
5. preveruje ako organizácie, ktoré sú v pôsobností Mesta plnia svoju funkciu z h¾adiska kvality a uspokojovania potrieb obèanov
6. vykonáva kontrolu správnosti a opodstatnenosti èerpania finanèných prostriedkov úèelovo poskytnutých z fondov, prípadne plnenie ïalších úloh, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení Mesta
7. preveruje opodstatnenos� zavedenia alebo zrušenia poplatku v meste
8. kontroluje dodržiavanie ustanovení Štatútu Mesta Kežmarok


È a s �   IV.
Základné pravidlá kontrolnej èinnosti

§10
Všeobecné ustanovenia

1. Kontrolnou èinnos�ou sa zis�uje objektívny stav kontrolovaných skutoèností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami.

2. Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti zameriavajú kontrolnú èinnos� na hospodárnom a úèelnos� plnenia úloh. V rámci kontrolnej èinnosti zis�ujú príèiny zistených nedostatkov a zodpovednos� kontrolovaných subjektov za. tieto nedostatky.


3. Kontrolnú èinnos� v zmysle tohoto nariadenia môže vykonáva� hlavný kontrolór a pracovníci útvaru hlavného kontrolóra, písomne poverení hlavným kontrolórom na výkon kontrolnej akcie.

4. Ak majú kontrolované subjekty pochybnosti o zaujatosti pracovníkov urèených na výkon kontroly, môžu vznies� proti ich úèasti na kontrole písomné námietky hlavnému kontrolórovi s uvedením dôvodu. Podanie námietok nemá odkladný úèinok. Hlavný kontrolór o námietkach rozhodne do troch dní od ich podania.

5. Ak majú kontrolované subjekty pochybnosti o zaujatosti hlavného kontrolóra, môžu vznies� proti jeho úèasti na kontrolnej akcii písomné námietky mestskému zastupite¾stvu. Podanie nemá odkladný úèinok. Mestské zastupite¾stvo o námietkach rozhodne na najbližšom zasadnutí.

6. Pre úèely tohoto nariadenia sa za kontrolované subjekty považujú

a/ mestský úrad
b/ príspevkové a rozpoètové organizácie alebo iné právnické osoby, ktorých zakladate¾om alebo zriaïovate¾om je Mesto
c/ obyvatelia mesta a všetky ïalšie subjekty, ktorým zákon alebo nariadenie mesta urèuje povinnosti voèi Mestu Kežmarok



§ 11
Oprávnenia a povinnosti kontrolných orgánov

1. Kontrolné orgány sú pri výkone kontroly oprávnené v nevyhnutnom rozsahu

a/ vstupova� do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovaným subjektom, pokia¾ bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, nedotknute¾nos� obydlia nesmie by� výkonom tohoto oprávnenia dotknutá

b/ vyžadova� od kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov, aby v im urèenej lehote poskytovali doklady, dáta, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné pre výkon kontroly, prvopisy dokladov,

c/ odobera� v odôvodnených prípadoch, aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu, na zabezpeèenie dôkazov, originály a prvopisy dokladov, záznamov dát, ich výpisy a ostatné písomné dokumenty a informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, na ïalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou

d/ vyžadova� od kontrolovaného subjektu súèinnos� potrebnú na vykonanie kontroly. Od právnických a fyzických osôb možno súèinnos� vyžadova� v nevyhnutnom rozsahu len vtedy, ak nemožno úèel kontroly dosiahnu� inak a len s ich súhlasom



2. Pracovníci kontroly sú pri výkone kontroly povinní

a/ vopred oznámi� kontrolovanému subjektu predmet, úèel a termín zaèatia kontroly a preukáza� sa svojim oprávnením na vykonanie kontroly. Ak by oznámenie pred zaèatím kontroly mohlo vies� k zmareniu úèelu kontroly, sú povinní oznámenie o výkone kontroly urobi� najneskôr pri zaèatí kontroly

b/ vyda� kontrolovanému subjektu potvrdenie o odòatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov a zabezpeèi� ich riadnu ochranu pred stratou, znièením, poškodením a zneužitím. Ak tieto veci nie sú potrebné pre výkon kontroly alebo pre iné konanie pod¾a osobitných predpisov, sú povinný vráti� ich tomu, komu boli odobraté

c/ oznamova� podozrenie z trestnej èinnosti orgánom èinným v trestnom konaní a iné skutoènosti orgánom  príslušným pod¾a osobitných predpisov

d/ v potrebnom rozsahu oboznámi� vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov so správou o výsledku kontroly a pred jej prerokovaním vyžiada� od nich v urèenej lehote písomné vyjadrenia ku všetkým skutoènostiam, ktoré odôvodòujú uplatnenie právnej zodpovednosti

e/ prerokova� výsledky kontroly uvedené v správe s vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, preveri� opodstatnenos� námietok proti výsledkom kontrolných zistení a zoh¾adni� opodstatnené a preukázané námietky v dodatku k správe alebo v zázname o kontrole

f/ v zápisnici o prerokovaní správy uloži� vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v urèenej lehote po skonèení kontroly predložil orgánu kontroly opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, príèin ich vzniku a v urèenej lehote predložil aj písomnú správu o ich splnení

g/ odovzda� správu o výsledku kontroly príp. záznam o kontrole, ako aj zápisnicu o prerokovaní správy vedúcemu kontrolovaného subjektu

h/ o kontrolných zisteniach uvedených v správe informova� nadriadený orgán kontrolovaného subjektu



§12
Povinnosti a oprávnenia kontrolovaných subjektov

1. Kontrolované subjekty sú povinné primerane a pod¾a svojich možností vytvára� materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnú� súèinnos� zodpovedajúcu oprávneniam kontrolných orgánov.






2. Kontrolované subjekty a zodpovední zamestnanci sú oprávnení poèas výkonu kontroly, najneskôr v èase oboznámenia sa so správou o výsledku kontroly, písomne sa vyjadri� ku kontrolným zisteniam orgánu, ktorý' kontrolu vykonal.

3. Vedúci kontrolovaného subjektu a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, sú povinní, na požiadanie pracovníkov kontroly, dostavi� sa na prerokovanie správy.

4. Kontrolované subjekty sú v urèenej lehote povinní na základe výsledku kontroly

a/ prija� opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príèin ich vzniku a predloži� ich orgánu kontroly,

b/ predloži� orgánu kontroly písomnú správu o plnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voèi zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,

5. Hlavný kontrolór môže u zamestnancov kontrolovaného subjektu, ktorí nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce z § 11 požiada� príslušného vedúceho zamestnanca o postih v súlade so zákonníkom práce.



§ 13
Správa o výsledku kontroly

1. O výsledku vykonanej kontroly vypracujú pracovníci kontroly správu, ktorá musí obsahova� oznaèenie kontrolného orgánu, mená a priezviská zamestnancov a prizvaných osôb, ktoré kontrolu vykonali, oznaèenie kontrolovaného subjektu, miesto a èas vykonania kontroly, predmet kontroly, kontrolované obdobie, popis preukázaných kontrolných zistení, dátum vypracovania správy, vlastnoruèné podpisy zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb, podpisy zodpovedných zamestnancov, ktorí boli so správou oboznámení, dátum oboznámenia sa so správou a stanovenia lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
Súèas�ou správy je vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu, vyjadrenia zodpovedných zamestnancov ku kontrolným zisteniam a ïalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia.

2. Ak sú proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené námietky, pracovníci kontroly vypracujú dodatok k správe alebo k záznamu o kontrole, ktorý je jeho súèas�ou.

3. O prerokovaní správy vypracujú pracovníci kontroly zápisnicu, ktorá musí obsahova� dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov so správou, 



dátum prerokovania správy, mená prítomných na prerokovaní a ich vlastnoruèné podpisy. V zápisnici sa. uloží povinnos� vedúcemu kontrolovaného subjektu v urèenej lehote

a/ prija� opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príèin a predloži� ich orgánu kontroly,

b/ predloži� orgánu kontroly správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príèin,

c/ uplatni� právnu zodpovednos� za zistené nedostatky voèi zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

4. Ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov; vypracuje sa len záznam o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane pod¾a odseku l.

5. Kontrola  je ukonèená v deò prerokovania správy alebo podpísania záznamu. Správa sa považuje za prerokovanú aj vtedy, ak vedúci kontrolovaného subjektu, prípadne niektorý z jeho zodpovedných zamestnancov odmietne sa oboznámi� so správou, písomne sa k nej vyjadri� alebo podpísa� zápisnicu o prerokovaní správy. Túto skutoènos� treba uvies� v zápisnici o prerokovaní správy.



È a s �   V.
Následná finanèná kontrola

Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania následnej finanènej kontroly pod¾a zákona è. 502/2001 Z. z., ktorý nadobudol úèinnos� 1. l. 2002 upravujú zásady vykonávania finanènej kontroly v podmienkach Mesta Kežmarok.



Èas� VI.
Závereèné ustanovenia

Týmto nariadením stráca platnos� Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kežmarok è. 1/1999 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady èinnosti hlavného kontrolóra a jeho útvaru schválené uznesením è. 16/1999 na zasadnutí Mestského zastupite¾stva dòa 23.2.1999.


Všeobecne záväzné nariadenie è.2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady èinnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra bolo vyvesené na pripomienkovanie obèanom dòa 30.4. 2003 a zvesené dòa 23.5.2003 bez pripomienok obèanov.


Všeobecne záväzné nariadenie è.2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady èinnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra nadobúda úèinnos� dòom 15.5.2003.





                   
                                                                               Ing. Igor Šajtlava
                                                                               primátor mesta 


