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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.•..• 12015, 
Vydanie:1:;1 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 

Č. 11312003 o vykonávani kontroly v samospráve mesta Prešov 
Mesto Prešov (Zásady kontroly) 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 


dňa: 16.2.2015 číslo: .. .12015 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č•••• ./2015, ktorým sa zrušuje 
Všeobeene záväzné nariadenie mesta Prešov č. 113/2003 o vykonávaní kontroly 
v samospráve mesta Prešov (Zásady kontroly) 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

uznáša sa a sehvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č, ",12015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov č. 113/2003 o vykonávaní kontroly v samospráve mesta Prešov (Zásady 
kontroly), 
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StranaMestská rada v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 2. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 2.2.2015 	 číslo: 1912015 

k návrhu Všeobecne závlizného nariadenia mesta Prešov č. • • ./2015, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11312003 o vykonávaní kontroly 
v samospráve mesta Prešov (Zásady o kontrole) 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č....12015, ktorým sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11312003 o vykonávani kontroly v samospráve mesta Prešov 
(Zásady o kontrole) 

a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č...12015, ktorým sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 113/2003 o vykonávani kontroly v samospráve mesta Prešov 
(Zásady o kontrole) schváliť. 

iMto-l 
Ing. Andrea Turčanová 

primátorka mesta - 5. 
, 

02. 2015 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka 	 Ing. Marta Kollárová, PhD. Cj4t:LJ~ 
doc. PhDr. Štefánia AndrašČíkov~ 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015, 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov1;;;1 Vydanie:

č. 113/2003 o vykonávaní kontroly v samospráve mesta Prešov 
Mesto Prešov (Zásady o kontrole) 

Dôvodová správa 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č....12015, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11312003 o vykonávaní kontroly v samospráve mesta Prešov 

(Zásady o kontrole), (ďalej len "VZN mesta Prešov č. 113/2003"), predkladáme na základe 

upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov, sp. zn. Pd 324/14/7707 - 3, zo dňa 

19.12.2014, ktoré bolo na programe 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov dňa 

26.1.2015. 

Okresný prokurátor v upozomení apeluje na nečinnosť mesta Prešov, keďže vo VZN 

mesta Prešov č. 11312003 aj napriek zmene legislativy sa naďalej uvádzajú neúčinné právne 

normy. Navrhuje prerokovať upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva a zosúladiť obsah VZN mesta Prešov č. 113/2003 SO zákonným znením. 

Mestský úrad v Prešove prehodnotil existenciu VZN mesta Prešov č. 113/2003 a dospel 

k záveru, že nie je účelné ho ponechať v platnosti. Totiž obsah i proces kontroly komplexne 

upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, a to zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, 

zákon Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

Samospráva mesta Prešov prostrednictvom útvaru hlavného kontrolóra plánuje vytvoriť 

vnútorné pravidlá kontroly vo forme zásad, ktoré bude sehval'ovať Mestské zastupiteľstvo mesta 

Prešov. 

Návrh bol predložený na zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá odporučila 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Prešov č. .. .12015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 

l \3/2003 o vykonávaní kontroly v samospráve mesta Prešov (Zásady o kontrole) schváliť. 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov v súlade s § 6 ods. I zákona Č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v zneni neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

Článok l 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 113/2003 o vykonávani kontroly 
v samospráve mesta Prešov (Zásady o kontrole). 

Článok 2 
Záverelné ustanovenia 

l. 	 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 
28.1.2015 a zvesený dňa 16.2.2015. 

2. 	 Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo 
mesta Prešov dňa ..................... uznesením Č••••..••••••.•••• 

3. 	 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa ............ . 

a zvesené dňa ....................... . 


4. 	 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .................... . 


V Prešove dňa ...................... . 


Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA PREŠOV 
č.113/2003 

O VYKONÁVANÍ KONTROLY V SAMOSPRÁVE MESTA PREŠOV 
( Zásady o kontrole) 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, písm. j) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

toto všeobecne záväzné nariadenie mesta o vykonávani-kontroly v samospráve mesta 
Prešov. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
Článok 1 

Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzujú zameranie, druhy a spôsob kontrol, 
orgány kontroly a ich oprávnenia, povinnosti a práva kontrolovaných subjektov v 
pôsobnosti samosprávy mesta Prešov na všetkých stupňoch riadenia (mestský úrad, 
mestom zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a právnické osoby, ktorých mesto 
je zriaďovateľom). 

Článok 2 

Druhy kontrolnej činnosti 


V pôsobnosti samosprávy mesta sa vykonáva 

a) finančná kontrola, l 


b) kontrola plnenia úloh v pôsobnosti mesta 

c) kontrola vybavovania sťažností a petícii. 2 


PRVÁ ČASŤ 

FINANČNÁ KONTROLA 
Člänok3 

(1) Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 


50212001 Z. z. a osobitnými predpismi (napr. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov) 

overuje: 

a) splnenie podmienok na poskytnutie finančných prostriedkov 

b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych preďpIsov pri hospodárení s finančnými 


prostriedkami 
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami 
d) na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií 

o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s finančnými prostriedkami 
e) 	 splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou ana 

odstránenie príčin ich vzniku. 

I Zákon č. 50212001 Z. z. o fmančnej kontrole a vnútornom audite (zákon o finančnej kontrole). 
2 Zákon NR SR č.15211998 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. v znení zákona NR SR č. 242/1998 

Z.Z. o petičnom práve . 
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VZN Č. 11312003 

(2) 	Na účely finančnej kontroly a kontroly všeobecne sú: 
a) 	 finančnými prostriedkami 

verejné prostriedky - prostriedky štátneho rozpočtu, štátnych fondov, prostriedky 
Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia na financovanie projektov na 

". základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná 
. prostriedky rozpočtu mesta (viď zák II 303/1995 Z z o rozpočtových pravidlách-

V zneni neskorších predpisov) 
b) finančnou operáciou - príjem alebo použitie finančných prostriedkov v hotovosti alebo 

bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy 
c) 	 iným úkonom majetkovej povahy - iný úkon (než právny) v oblasti nakladania 

s majetkom mesta ( napr. vnútorný prevod a vyraďovanie majetku, príjem a výdaj 
materiálu, škodové protokoly, platové dekréty a pod.) 

d) 	 finančným riadením súhrn postupov pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, 
rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a fmančnej kontrole finančných prostriedkov, 
ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné využívanie 

e) hospodárnosťou minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality 

f) efektívnosťou maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným 
finančným prostriedkom 

g) účinnosťou vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom 
činnosti vzhľadom na použité finančné prostriedky 

h) 	kontrolným zistením zistená skutočnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, ktorá 
dokazuje konkrétne porušenie všeobecne záväzného predpisu, vnútorného predpisu 
alebo rozpočtovej discipl!ny. 

i) 	 kontrolným orgánom je orgán verejnej správy, ktorý vykonáva finančnú kontrolu 

Článok 4 
Druhy finančnej kontroly 

(l) Finančná kontrola sa vykonáva ako 

a) predbežná - (ex ante) - overovanie každej finančnej operácie, 

b) prlebežná - (on going) - overovanie vybraných finančných operácii, 

c) následná - (ex post) - rozsah ustanovený osobitným predpisom.3 


(2) Spôsob vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly stanovia príslušnou 

organizačnou normou na Mestskom úrade primátor mesta • v organizáciách zriadených 

mestom riaditelia týchto organizácií. 


Článok S 
Následná fmančná kontrola 

(1) Následnú finančnú kontrolu vykonáva v podmienkach mesta hlavný kontrolór, 
zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra a prizvané osoby ( § 24 zákona č. 50212001 z.z. 
o finančnej kontrole) na základe písomného poverenia, vydaného hlavným kontrolórom. 
(2) Následnou finančnou kontrolou sa overuje: 
a) 	 objektívny stav kontrolovaných skutočnost! a ich súlad s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi 4 

, § II a nás!. zák. NR SR č. 50212001 Z. z. o fmančnej kontrole a vnútornom audite 
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VZN Č. 11312003 

b) vykonanie predbežnej finančnej kontroly 
c) dodržanie postupu podľa príslušnej smernice pre vykonávanie priebežnej finančnej 

kontroly 
d) splnenie opatreni prijatých na nápravu nedostatkov zistených fmančnou kontrolou 

a odstránenie príčin ich vzniku. 
~'l (3) Pri vykonávani následnej fmančnej kontroly sa kontrolné orgány a kontrolované 

subjekty riadia základnými prayidlami následnej finančnej kontroly 5 

(4) O kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly kontrolný orgán vypracuje 
správu, čiastkovú alebo priebeŽIlú správu, dodatok k správe a záznam o výsledku 
následnej finančnej kontroly v stanovenom rozsahu (§ 17 zákona o fmančnej kontrole). 
Čiastková správa, priebežná správa a dodatok k správe sú súčasťou správy. Záznam sa 
vypracúva vtedy, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky. 
(5) Následná finančná kontrola je skončená prerokovaním správy, oboznámenim 
kontrolovaného subjektu so záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly. Následná 
finančná kontrola sa považuje za skončenú aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne 
oboznámiť so správou, písomne sa k nej nevyjadrí alebo odmietne podpísať zápisnicu. 
(6) O prerokovani správy o výsledku následnej finančnej kontroly je kontrolný orgán 
povinný vyhotoviť zápisnicu v zákonom stanovenom rozsahu (§ 22 ods. 3 zákona o 
finančnej kontrole). 

DRUHÁ ČASŤ 

KONTROLA ÚLOH V PÔSOBNOSTI MESTA 
Článok 6 

(l) Kontrola plnenia úloh v pôsobnosti mesta zahrňuje 
a) kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich pre mesto zo všeobecne záväzných právnych 

· 4predpISOV, 
b) kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadeni schválených mestským 

zastupiteľstvom (MsZ), 
c) kontrolu plnenia uzneseni mestskej rady (MsR) a MsZ, 
d) kontrolu plnenia pokynov primátora mesta, vedúcich zamestnancov mesta, vedúcich 

. zamestnancov mestom zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií a 
právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto. 

(2) Kontrolu úloh v pôsobnosti mesta podľa týchto zásad vykonávajú 

a) mestské zastupitel'stvo a jeho orgány,6 

b) primátor mesta, 

c) hlavný kontrolór mesta, 

d) mestská policia 

e) mestský úrad - vedúci zamestnanci mesta 


4 Napr. zákon o rozpočtových pravidlách č. 303/1995 Z.z. v znení neskoršich predpisov, zákon Č. 263/1999 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (od 1.1.2003 zákon č. 43112002 Z.z. o účtovníctve) a pod. 

5 § 13 až 25 zákona Č. 50212001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

6 § II ods. 4 písm. b), písm. k) a § 14 ods. 3, § 15 ods. 1 a § 16 ods. 2, písm. d) zákona NR SR č.36911990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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VZN Č. 113/2003 
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Článok 7 

Mestské zastupiteľstvo 


(1) Mestské zastupiteľstvo kontroluje 
a) plnenie všetkých úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti a rozhodnutí mesta, 
a) zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť pri nakladani s prostriedkami mesta, mestským 

majetkom a majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mesta, 
c) vybavovanie sťažnosti a petícii, 
d) plnenie všeobecne záväzných nariadení mesta. 
(2) Kontrolná pôsobnosť mestského zastupiteľstva sa vzťahuje na všetku činnosť 
mesta ako samosprávneho úzenmého celku. 
(3) Kontrolu mestské zastupiteľstvo vykonáva prostredníctvom komisii, mestskej rady 
a hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru. 
(4) Poslanci mestského zastupiteľstva sú oprávneni zúčastňovať sa na previerkach, na 
kontrolách, na vybavovaní sťažností a petícii, ktoré uskutočňujú orgány mesta. 
(5) Komisie a iné orgány mestského zastupiteľstva vykonávajú kontrolu plnenia úloh v 
oblastiach, pre ktoré boli zriadené a v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom. 
O výsledku kontroly informujú mestské zastupiteľstvo. 
(6) Mestské zastupiteľstvo prerokúva kontrolné správy, správy o výsledku kontrol a 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

Článok 8 

Kontrolná komisia mestského zastupiteľstva 


Kontrolná komisia mestského zastupiteľstva kontroluje plnenie úloh mesta, na 
kontrolu ktorých bola zriadená rozhodnuUm mestského zastupiteľstva. Zloženie, 
pôsobnosť, úlohy komisie, čas vykonania kontroly alebo previerky, spôsob odovzdania 
výsledkov a ukončenia činnosti komisie určí mestské zastupiteľstvo pre každý prípad 
samostatne. 

Článok 9 
Primátor mesta 

(l) Primátor mesta kontroluje činnosti, ktoré sú zákonom, alebo iným organizačným 
predpisom zverené do jeho pôsobnosti. 
(2) Kontrola je súčasťou jeho riadiacej činnosti. Primátor mesta na vykonanie kontroly 
môže menovať pracovnú skupinu, ktorej zároveň určí úlohy. Ak kontrolu vykonáva 
primátor sám o výsledku kontroly nespisuje protokol ani záznam, ak si to povaha 
kontrolovaných skutočností a zistených nedostatkov nevyžaduje. Opatrenia na odstránenie 
nedostatkov urči v rámci svojej pôsobnosti. 

Článok 10 

Hlavný kontrolór mesta 


(I) Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti 
mesta. 
(2) Hlavný kontrolór najmä 
a) 	vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s 

majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkových 
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organizácií mesta a iných právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo 
zriaďovatel'om je mesto, alebo na činnosti ktorých sa mesto fmančne podieľa,> 

b) 	 vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta 
pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve, predkladá mestskému zastupiteľstvu 
najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, 

e) 	 kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a 
nariadeni mesta, 

e) 	 koordinuje a metodicky usmerňuje kontrolnú činnosť na mestskom úrade, 
rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta a iných právnických osobách, 
ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto, 

c) 	 spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s 
prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu, 

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných 
dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia 
účtovnictva, nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon 
kontroly. 
(4) Hlavný kontrolór je oprávnený svoju kontrolnú funkciu, upravenú v §18 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov, vykonávať bez ďalších 
úkonov a príkazov alebo poverenia na kontrolu, legitimuje sa preukazom podpísaným 
primátorom mesta. 
(5) Hlavný kontrolór ďalej kontroluje ako právnické a fyzické osoby pôsobiace na 
území mesta plnia úlohy a povinnosť vo vzťahu k mestu, jeho územiu a obyvateľom 
mesta, ktoré im vyplývajú zo zákonov, iných právnych predpisova nariadení mesta. 
(6) Pri plneni úloh spolupracuje s orgánmi vonkajšej kontroly, poslancami mestského 
zastupiteľstva, členmi komisii a orgánmi prokuratúry, policajným zborom SR a orgánmi 
štátnej správy. 

Článok II 
Mestská poDela 

Mestská policia sa pri vykonávaných kontrolách riadi zákonom SNR Č. 56411991 Zb. 
o obecoej polícii v zneni neskorších predpisov, VZN Č. 60/1996 o mestskej policii 
a ostatnými VZN mesta Prešov. 

Článok 12 
Mestský úrad 

(1) Kontrola plnenia úloh v pôsobnosti mestského úradu zahrňuje 
a) kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

a nariadeni, 
b) kontrolu plnenia uzneseni a schválených zámerov mestským zastupitel'stvom, 
c) kontrolu plnenia pokynov primátora mesta, vedúcich zamestnancov mesta a mestom 

zriadených organizácií. 
(2) Kontrolu plnenia úloh mestského úradu vykonáva 
a) primátor mesta priebežne, 
b) prednosta mestského úradu priebežne, 
c) hlavný kontrolór mesta - útvar hlavného kontrolóra, 
d) ostatní vedúci zamestnanci mesta priebežne na svojom úseku. 

(3) Kontrolu plnenia úloh mestom zriadených organizácií vykonávajú 
a) jednotlivé odbory a útvary mestského úradu podl'a vecnej príslušnosti priebežne 
alebo 	na základe písonmého poverenia primátora mesta (prednostu mestského úradu), 
b) hlavný kontrolór mesta - útvar hlavného kontrolóra v spolupráci s príslušným 
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odborom mestského úradu v prípade požiadania mestským zastupiteľstvom, 
c) vedúci(riaditelia) mestom zriadených organizácií. 

Článok 13 
Kontrolný poriadok 

(l) Tento kontrolný poriadok sa vzťahuje na kontrolnú činnosť, ktorú vykonávajú orgány 
kontroly v samospráve mesta. 
(2) Kontrolnou činnosťou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich 
súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami mesta. 
(3) Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti zameriavajú kontrolnú činnosť na 
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť plnenia úloh. V rámci kontrolnej činnosti zisťujú 
príčiny a škodlivé následky nedostatkov, pracovnú a právnu zodpovedoosť 
kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov za zistené nedostatky. 
(4) Pri výkone kontroly sú kontrolné orgány povinné rešpektovať práva a právom chránené 
záujmy kontrolovaných subjektov. 
(5) Členovia kontrolného orgánu a prizvané osoby, ktorým sú známe skutočnosti 
zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti so zreteľom na ich vzťah k predmetu 
kontroly alebo ku kontrolovaným subjektom, sú povinní tieto skutočnosti písomne 
oznámiť kontrolnému orgánu. 
(6) Vedúci kontrolovaného subjektu môže proti účasti členov kontrolného orgánu 
a prizvaných osôb na kontrole podať písomné námietky kontrolnému orgánu s uvedením 
dôvodu, ak má pochybnosti o nepredpojatosti členov kontrolného orgánu alebo prizvaných 
osôb. Podanie námietok nemá odkladný účinok. 
(7) Členovia kontrolného orgánu a prizvané osoby, proti ktorým podal kontrolovaný 
subjekt námietky podľa odseku 6, sú oprávnen! vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré 
nedovoľujú odklad. 
(8) Vedúci kontrolného orgánu je povinný rozhodnúť o námietkach podľa odseku 6 
najneskôr do troch pracovných dni od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s týmto 
rozhodnutim toho, kto námietku uplatnil. Na rozhodovanie o nepredpojatosti sa nevzťahujú 
obecné predpisy o správnom konani.7 

Článok 14 

Povinnosti a oprávnenia kontrolnýcb orgánov 


(l) Kontrolné orgány sú pri výkone kontroly oprávnené v nevyhnutnom rozsahu 
a) vstupovať do objektov, zariaden! a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 

patriacich kontrolovaným subjektom, pokiaľ bezprostredne súvisia s predmetom 
kontroly, nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá, 

b) vyžadovať od kontrolovaných subjektov, aby im v určenej lehote poskytli doklady, iné 
písomnosti, vyjadrenia a informácie (vrátane technických nosičov dát) potrebné na 
výkon kontroly, prvopisy dokladov vrátane dokladov, ktoré obsahujú skutočnosti 
tvoriace predmet štátneho a služobného tajomstva s dodržanim postupu stanoveného 
osobitnými predpismi,8 

c) odoberať v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie dôkazov prvopisy dokladov, 
ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné 

1 Zákon Č. 7111967 Zb. o sprámom konaní v znení neskorších predpisov 

8 Zákon NR SR č.24112001 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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dokumenty a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiaee s kontrolou, 
d) vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho zamestnaneov, ako aj príslušných 

štátnych orgánov, potrebnú na vykonanie kontroly. od ďalších osôb súčinnosť možno 
vyžadovať v nevyhnutnom rozsahu len vtedy, ak nemožno účel kontroly dosialmuť 
inak a len s ich súhlasom. Súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený 

"") život alebo zdravie osôb, alebo by tým bola porušená zákonom stanovená povinnosť 
mlčanlivosti, ak nedošlo k jej zbaveniu oprávneným orgánom. Právo odmietnuť 
súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly majú osoby, ktoré by jej splnením uviedli 
do nebezpečenstva trestného stíhania seba alebo osoby blizke; 

f) v zápisnici o prerokovani protokolu uložiť povinnosť, aby vedúci kontrolovaného 
subjektu v určenej lehote po skončení kontroly predložil orgánu kontroly opatrenia 
príjaté na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku a v určenej lehote 
predložil aj písomnú správu o ich plnení. 

(2) Oprávnenia podľa ods. 1, písm. a), b) a d) sa prímerane vzťahujú aj na osoby, ktoré 
hlavný kontrolór mesta prízval na výkon kontrolnej činnosti (poslanci mestského 
zastupiteľstva, členovia komisií mestského zastupiteľstva, zamestnanci mestského úradu, 
odborníci a znalci). Pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z týchto zásad sú s kontrolnými 
orgánmi povinní spolupraeovať všetci zamestnanci mestského úradu a mestskej polície v 
rozsahu svojich oprávnení. 
(3) 	Členovia kontrolného orgánu y sú prí výknne kontroly povinní 
a) 	 vopred oznámiť kontrolovanému subjektu, prípadne jeho zamestnaneom predmet a 

účel kontroly a preukázať sa oprávnením na vykonanie kontroly spolu s preukazom 
) totožnosti. Ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu 

kontroly treba oznámenie urobiť najneskôr v okamihu začatia; 
b) 	vydať kontrolovanému. subjektu. potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných 

dokumentov, vzoriek a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, 
zničenfm, poškodením a zneužitim. Ak tieto veci nie sú potrebné pre výkon kontroly 
alebo pre iné konanie podľa osobitných predpisov, sú povinní ich vrátiť tomu, komu 
boli odňaté; 

c) oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konani a 
iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov, 

d) v potrebnom rozsahu oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných 
zamestnaneov s protokolom o výsledku kontroly pred jeho prerokovanim a vyžadovať 
od nich v určenej lehote písomné vyjadrenia ku všetkým skutočnostiam, ktoré 
odôvodňujú uplatnenie pracovnej a právnej zodpovednosti, 

e) prerokovať výsledky kontroly uvedené v protokole s kontrolovanými subjektami, s ich 
vedúcimi zamestnancami a zamestnancami, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú. 
preveriť opodstatnenosť námietok proti výsledkom kontrolných zistení a zohľadniť 
opodstatnené a preukázané námietky v dodatku protokolu alebo v zázname o kontrole. 
Y závažných prípadoch informovať o výsledkoch kontroly ich príslušný nadriadený 
orgán; 

f) odovzdať protokol o výsledku kontroly (priebežný protokol, dodatok k protokolu, 
záznam o kontrole), ako aj zápisnicu o prerokovani protokolu 
vedúcemu kontrolovaného subjektu, 

g) zaehovať mlčanlivosť o skutočnostiaeh, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak 
ich od tejto povinnosti písomne neoslobodí ten, v záujme koho túto povinnosť 
majú, alebo vo verejnom záujme vedúci· orgánu kontroly. Tým nie je dotknutá 
povinnosť zachovať mlčanlivosť o štátnom a služobnom tajomstve;8 

h) postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovaných 
subjektov. 
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Článok 15 
Povinnosti a oprávnenia kontrolovaných subjektov 

(1) Kontrolované subjekty sú povinné primerane podľa svojich možnosti vytvárat' 
-', 	 materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnút' súčiImost' 

zodpovedajúcu oprávneniam kontrolných orgánov. 
(2) Kontrolovaný subjekt a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, 
sú povinnl dostaviť sa v určenej lehote na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly. 
(3) Kontrolované subjekty a ich zamestnanci sú oprávnenI počas výkonu kontroly 
najneskôr v čase oboznámenia sa s protokolom pisonme sa vyjadriť ku kontrolným 
zisteniam orgánu, ktorý kontrolu vykonal. 
(4) Kontrolované subjekty sú povinné, ak im to bolo uložené kontrolným orgánom, v 
určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pričin ich vzniku a 
predložiť ich v určenej lehote orgánu kontroly. 
(5) Predložiť orgánu kontroly pisonmú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie 
zistených nedostatkov a vyvodenI dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto 
nedostatky. 

Článok 16 
Protokol o výsledku kontroly 

(1) O výsledku vykonanej kontroly vypracuje kontrolný orgán protokol, ktorý musí 
obsahovať: 
a) označenie kontrolovaného subjektu, 
b) miesto a čas vykonania kontroly, 
c) predmet kontroly, 
d) kontrolované obdobie, 
e) meno osoby, ktorá kontrolu vykonala, 
f) preukázané kontrolné zistenia, 
g) dátum vypracovania protokolu, 
h) vlastnoručné podpisy osôb, ktoré kontrolu vykonali, 
i) podpisy zodpovedných zamestnancov, ktori boli s protokolom oboznámeni; 

Súčasťou protokolu je vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu a vyjadrenia 
zodpovedných zamestnancov ku kontrolným zisteniam a ďalšie písonmosti a materiály 
potvrdzujúce kontrolné zistenia vrátane priebežného a čiastkového protokolu. 
(2) Podobne ako v odseku 1 sa postupuje, ak je počas kontroly potrebné ku konkrétnemu 
kontrolnému zisteniu vypracovať priebežný čiastkový protokol. 
(3) Priebežný protokol obsahuje výsledok kontroly stavu priamo na mieste v určenom 
čase za účasti zamestnancov, ktori sú za prislušný úsek zodpovední, alebo ďalších 
zamestnancov, ak to vyžaduje osobitosť alebo náročnosť preverovaného stavu. 
(4) Čiastkový protokol obsahuje výsledok kontroly stavu len jednej časti predmetu 
kontroly na účely osobitného postupu a riešenia zistených nedostatkov. 
(5) Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky, kontrolný orgán vypracuje 
dodatok k protokolu, ktorý je Jeho súčasťou. 
(6) S obsahom protokolu sú kontrolné orgány povinné oboznámit' vedúceho 
kontrolovaného subjektu. Kontrolné orgány sú povinné oboznámiť zamestnancov 
kontrolovaného subjektu s tou čast'ou protokolu, ktorý sa ich dotýka. 
(7) O prerokovaní protokolu sa vyhotovi zápisnica. V zápisnici sa uloží kontrolovaným 
subjektom, aby v určenej lehote po skončeni kontroly predložili orgánu kontroly 
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opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, pričin ich vzniku a v určenej lehote 
predložili aj písomnú správu o ich plneni, pripadne podať návrhy na uplatnenie pracovnej 
a právnej zodpovednosti. Uvedie sa v nej tiež dátum prerokovania protokolu, mená 
prítomných a ich vlastnoručné podpisy. 
(8) Kontrola je ukončená dňom prerokovania protokolu. Za prerokovaný sa považuje 
protokol aj vtedy, ak niektorý z kontrolovaných subjektov, prípadne ich zamestnancov, 
odmietne protokol podpísať. 
(9) Ak kontrola nezist! porušenie právnych alebo ostatných predpisov, vybotovuje sa len 
záznam o kontrole. pri jeho vyhotoven! sa použijú primerané ustanovenia ods. l. 

TRETIA ČASt 

KONľROLA VYBAVOVAMA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIí 
Článok 17 

(l) Postup pri prijímani, evidencii, prešetrovanl a vybavovani sťažností a petícií je 
upravená v prlslušných zákonoch9

,1O • Centrálnu evidenciu podaných žiadosti a petícii 
v podmienkach mestského úradu vedie útvar hlavného kontrolóra mesta. Organizačný 
postup vybavovania sťažností a petícií je v podmienkach mestského úradu stanovený 
smernicou primátora mesta . 
(2) Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažnosti a petícii a plnenia 
opatreni na nápravu v podmienkach samosprávy vykonáva primátor mesta alebo nim 
poverená osoba. 
(3) za nesprávne prešetrenie sťažnosti alebo peticie, ako aj za ich nesprávne vybavenie je 
primátor mesta povinný vývodiť dôsledky voči zodpovedným zamestnancom. 

Článok 18 
Pokuty 

(l) Kontrolný orgán pri vykonávani následnej finančnej kontroly môže uložiť 

kontrolovanému subjektu pokutu za nesplnenie povinnost! podľa § 14 ods.2 zákona 
č.502l2001 Z.z. 
(2) Ak sa kontrolnou činnosťou zistí porušenie nariadenia mesta, primátor mesta môže 
uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie do výšky 
určenej osobitným predpisom. II 
(3) Na uloženie pokuty pri prešetrovanl sťažností a petícií sa vzťahuje § 22 zákona č. 
152/1998 Z. z. o sťažnostiach. 
(4) Na konanie o ukladani pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 
(zákon Č. 7111967 Zb. o správnom konani). 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Článok 19 

(1) Vedúci zamestnanci, štatutárne orgány rozpočtových organizácií a prispevkových 
organizácii mesta a iných právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom 
je mesto a prijali opatrenia na nápravu kontrolou zistených nedostatkov, v primeranej 
lehote overujú splnenie prijatých opatren! a informujú o tom prislušný kontrolný orgán. 

• Zákon Č. 152/1998 O sťažnostiach 
I. Zákon č. 85/1990 o petičnom práve 
II § 13, ods. 8 až 9 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden! v znen! neskorších 
predpisov. 
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(2) Plány kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra sa vyhotovujú na polročné 
obdobie, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Ich splnenie sa vyhodnocuje v ročných 
správach, ktoré predkladá hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu. 
(3) Súčasťou tohto nariadenia sú praktické aplikačné postupy v kontrolnej činnosti, ktoré 
vyplývajú zo zákona NR SR č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (príloha č. 1). 

\ 	 (4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo v Prešove dňa 
31.3.2003 uznesením Č. 32/2003. 
(5) Toto všeobecné záväzné nariadenie bude vyvesené na úradnej tabuli od 3.4.2003 
a nadobúda účinnosť dňom 19.4.2003. 
(6) Dňom účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť VZN mesta Prešov č. 14/1992 na 
vykonávanie kontrolnej činnosti v samospráve mesta. 

g. Milan Benč 
primátor mesta 
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Príloha č. l 

Praktické aplikačné postupy v kontrolnej činnosti 

, I. 
PruPRAVA A PRIEBEH KONTROLY 

A. Priprava kODtroly 
I. Podnet na kontrolu môže vyplynúť najmä: 

- zo zamerania činnosti kontrolného orgánu (špecializovaný útvar), 

- z uznesenia orgánov (NR SR. vlády SR, MsZ, primátora mesta, MsR a komisii MsZ), 

- z požiadavky orgánov štátnej správy (napr. ministerstvá a pod.) alebo iných štátnych 


orgánov (napr. orgány činné v trestnom konani), 

- zo sťažnosti apetIcii, 

- z vlastného podnetu kontrolovaného subjektu, 

- hlavného kontrolóra 


2. Plánovanie kontroly na príslušné obdobie (zameranie kontroly, plány kontroly podľa 
príslušných oblasti) ich predloženie a schval'ovanie v prislušných orgánoch. 
3. Operatívne previerky (na podnet príslušných orgánov, petlcie alebo sťažnosti). 
4. Určenie časového rozpätia etáp na kontrolu (začiatok, predpokladaný koniec). 
5. Vecné zameranie kontroly (dôsledné a presné vymedzenie okruhov problémov, 
pôsobnosti a úloh). 
6. Subjekty (objekty) kontroly a ich výber (podľa podania alebo spoločenskej 
požiadavky). 
7. Vypracovanie návrhu na zloženie kontrolných skupin (vedúci, členovia, pribrané 
osoby), uplatnenie prípadnej zaujatosti. 
9. Určenie druhu kontroly (vonkajšia alebo vnútorná kontrola) podľa subjektov a 
predmetu kontroly. 
IO. Odborná priprava na kontrolu (štúdium odborných materiálov, prislušných právnych 
predpisov a iných noriem, resp. uzneseni MsZ, vlády, výsledkov a opatreni z 
predchádzajúcich kontrol alebo kontrol vykonaných iným kontrolným orgánom, odbQrnej 
literatúry a metód. 
ll. Určenie základných kritérií na kontrolu. 
12. Vypracovanie osobitnej metodiky na kontrolu (v odôvodnených prípadoch). 
13. Zabezpečenie súčinnosti a spolupráce iných kontrolných orgánov (inšpekcií, polície, 
iných štátnych orgánov). 
14. Koordinácia kontrolnej činnosti s inými orgánmi. 
15. Príprava poverenia na kontrolu ajeho vydanie. 
16. Zabezpečenie podmienok na kontrolu (doprava, technické prostriedky a zariadenia). 

B. Priebeh výkonu kontroly 
l. Začiatok kontroly (oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly, 
poverenie na jej vykonanie), overiť prípadné písomné námietky kontrolovaného subjektu 
o zaujatosti kontrolných pracovnikov. 
2. Dohodnúť podmienky (materiálne alebo technické) kontroly, prípadne súčinnosť 
kontrolovaných. 
3. Účelná a efektívna deľba práce počas výkonu kontroly. 
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4. Vyžiadanie príslušných materiálov (organizačných a iných noriem), dokladov, 
vyjadrení a infonnácií nevyhnutných ku kontrole (prvopisy dokladov, vzorky), v prípade 
potreby požiadať o vyhotovenie súhrnných dokladov. 
5. Kontrola dokladovo činnosti kontrolovaného subjektu. 
6. Zabezpečeníe dôkazných materiálov ku kontrolným zisteníam a iných podkladov 
(prvopisy dokladov, výpisy a opisy originálnych dokladov, súhrnné doklady, fotografie, 
videozáznamy, vzorky, znalecké posudky, kópie účtovných dokladov). 
7. Vystaveníe potvrdenía o odobratí prvopisov dokladov, ich zabezpečeníe pred stratou, 
zničením a vráteníe. 
8. Zhrnutie kontrolných zistení a dôkazných materiálov. 
9. Určenie zodpovedných osôb za kontrolné zistenía, oboznámiť ich s nimi a v určenej 
lehote vyžadovať od ních písomné vyjadreníe ku všetkým skutočnostiam, ktoré 
odôvodňujú uplatneníe právnej zodpovednosti. 
10. Oznámeníe podozrenía z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné 
skutočnosti orgánom podľa príslušných predpisov (priestupkové orgány, daiiové orgány 
aťď.). 
l L Vypracovanie protokolu (v osobitných prípadoch čiastkového protokolu v priebehu 
kontroly), overeníe jeho náležitosti a oboznámeníe s kontrolnými zisteniami kontrolovaný 
subjekt a jeho pracovníkov, ktorých sa zistenía týkajú. 
12. Prerokovať výsledky kontroly (protokol) s kontrolovaným subjektom a pracovníkmi, 
ktorých sa kontrolné zistenía týkajú (začiatok realizácie výsledkov kontroly), preveriť 
opodstatnenosť prípadných námietok proti kontrolným zisteníam a v závažných prípadoch 
o výsledkoch kontroly informovať príslušný nadriadený orgán. 
13. O prerokovaní protokolu vyhotoviť zápisnícu s príslušnými náležitosťami (dňom 
vyhotovenia z;ípisníce o prerokovaní protokolu končí kontrola). 
14. V zápisníci o prerokovaní protokolu okrem iného určiť povinnosť kontrolovanému 
subjektu, aby v termíne určenom prijal opatrenia na odstráneníe zistených nedostatkov a v 
ďalšom termíne informoval kontrolný orgán o splnení týchto opatrení, prípadne aby podal 
návrhy na uplatneníe právnej zodpovednosti voči zodpovedným subjektom (pracovníkom 
alebo organizáciám). 
15. za porušeníe právnych povinnosti zvážiť možnosť iniciovania uloženia pokuty 
kontrolovanému subjektu, orgánom príslušným na uloženie sankcie vo vlastnej 
kompetencií za zavinené mareníe výkonu kontroly zvážiť možnosť uloženia poriadkovej 
pokuty pracovníkom kontrolovaného subjektu. 
16. Vysporiadanie nákladov kontroly. 
17. Zabezpečeníe mlčanlivosti o výsledkoch kontroly. 
18. Zabezpečiť ďalšiu realizáciu výsledkov kontroly. 

II. 
REALIZÁCIA VÝSLEDKOV KONTROLY 

A. Realizácia výsledkov kontroly v rámci kontrolovaného subjektu 
1. Prerokovanie kontrolných zistení so zodpovednými pracovníkmi a vedúcim 
kontrolovaného subjektu. 
2. Predloženíe správy (protokolu) o výsledkoch kontroly do vedenia kontrolovaného 
subjektu za účelom prijatia účinných opatrení na odstráneníe kontrolných zistení a 
uplatnení a právnej zodpovednosti (vymáhanie škody, naturálna reštitúcia). 
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B. Realizácia výsledkov kontroly mimo kontrolovaný subjekt 
I. Prerokovanie správy o výsledkoch kontroly (protokolu) vo vedení kontrolného orgánu 
(mestskom zastupiteľstve) za účelom zváženia ďalšieho postupu realizácie výsledkov 
kontroly a zovšeobecnenía kontrolných poznatkov pre ďalšiu činnosť. 
2. Závažné kontrolné zistenia predložiť formou správy, informatívnej správy, alebo 

) 	 informácie príslušným orgánom (na rokovanie MsZ, prípadne NKÚ, vlády SR, NR SR) s 
návrhom na príslušný záver. 
3. V prípadoch podozrenía z trestnej činnosti odstúpiť protokol o kontrole a ďalšie 
dôkazné materiály orgánom činným v trestnom konani a iné skutočnosti príslušným 
orgánom, napr. na uplatnenie sankcie. 
4. V záujme zabezpečenia účinnosti kontroly v odôvodnených prípadoch vykonať 
následnú kontrolu plnenia prijatých opatrení; 
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