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I Pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta 

1000 Prešov Č. 6612015 k neprerokovaným správam z následných 


finančných kontrol - rok 2014 (Dopravný podnik mesta Prešov, 
cS Vydanie:
a. S., Zariadenie pre seniorov Harmónia - Cemjata,

Mesto Prešov Podnikatel'ská činnost' MsÚ, Základná škola Važecká) 

Návrh na 

UZNESENIE 

z mimoriadneho zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 7.5.2015 číslo: .. ./2015 

k pozastaveniu výkonu uznesenia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov č. 6612015 
k neprerokovaným správam z následných finančných kontrol - rok 2014 (Dopravný 
podnik mesta Prešov, a. S., Zariadenie pre seniorov Harmónia - Cemjata, Podnikatel'ská 
činnosť MsÚ, Základná škola Važecká) 

Mestská rada v Prešove 

prerokovala 
pozastaveniu výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 66/2015 
k neprerokovaným správam z následných fInančných kontrol - rok 2014 (Dopravný podnik 
mesta Prešov, a. s., Zariadenie pre seniorov Harmónia - Cemjata, Podnikateľská činnosť MsÚ, 
Základná škola Važecká) 

a odporúča 

primátorke mesta 
výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Č. 66/2015 k neprerokovaným správam 
z následných fInančných kontrol - rok 2014 (Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Zariadenie 
pre seniorov Harmónia - Cemjata, Podnikateľská činnosť MsÚ, Základná škola Važecká) 
p o z a s t a v i ť. 
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UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 27.4.2015 Eislo: 66/2015 

k neprerokovaným správam z následnýeh finanEnýeh kontrol - rok 2014 (Dopravný 
podnik mesta Prellov, a. s., Zariadenie pce seniorov Harmónia - Cemjata, 
Podnikatel'ská 8nnosť MsÚ, Základná Ikola Važecká) 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prellov 

berie na vedomie 

neprerokované správy z následných finančnýah kontrol - rok 2014 (Dopravný podnik mesta 

Prešov, a. S., Zariadenie pre seniorov Harm6nia - Cemjata, Podnikateľská činnosť MsÚ, 

Základná škola Važecká) 


a Uada 

primAtorku mesta 

a) predložiť písomnú správu o splneni opatraú prijatých na nápravu nedostatkov zistených 


následnou finančnou kontrolou Dotácie na vykrytie straty vo verejnom záujme poskytnutej 
Dopravnému podniku mesta Prerov, a. s. za rok 2012, 
Temún: mestské zastupiteľstvo jún 2015 

b) predložiť správu o prijatých opatreniach a správu o splneni týchto opatrení z následnej 
finančnej kontroly Podnikateľskej činnosti MsÚ za I. polrok 2013, 
Termín: mestské zastupiteľstvo jún 2015 

c) doložiť vyjadrenia kontrolovaných subjektov ku kontrolám. 

Ing. Andrea Turčanová 

primátorka mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Renáta Fedorčiková, v. r. 

Ing. Ľudovít Malaga, v. r. 

F - MsÚfSP-O If27f I 



V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v zneni neskorších 
predpisov primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová nepodpísala uzneseníe Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov č. 6612015 zo dňa 27.4.2015 k neprerokovaným správam 
z následných finančných kontrol- rok 2014 (Dopravný podník mesta Prešov, a. s., Zariadenie 
pre seníorov Harmónia - Cemjata, Podníkateľská činnosť MsÚ, Základná škola Važecká), 
čim pozastavila jeho výkon z dôvodu, že predrrletné uznesenie odporuje zákonu. 

V Prešove 5.5.2015 



Pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupitel'stva mesta 1.···1 Prešov č. 6612015 k neprerokovaným správam z následnýeh 
fmančnýeh kontrol- rok 2014 (Dopravný podnik mesta Prešov, IVydanie:e 

LS., Zariadenie pre seniorov Harmónia - Cemjata, Podnikatel'ská 
Mesto Prešov činnost' MsÚ, Základná Akola Važeeká) 

Dôvodová správa 

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje 
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpife v lehote podľa 

§ 12 ods. ll. Akje zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupitel'stva pred 
pozastavenfm jeho výkonu v obecnej rade. Uznesenlm obecnej rady však nie je viaZllllÝ. 

Legálnym dôvodom pre uplatnenie sistačného práva môže byť len ten, ktorý ustanovuje 
zákon, t. j. nezákonnosť schváleného uznesenia alebo jeho zjavná nevýhodnosť pre mesto. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na svojom zasadnutí dňa 27.4.2015 prijalo uznesenie 
č. 6612015 k neprerokovaným správam z následných finančných kontrol - rok 2014 (Dopravný 
podnik mesta Prešov, a. s., Zariadenie pre seniorov Harmónia - Cemjata, Podnikateľská činnosť MsÚ, 
Základná škola Važecká). ktorým v časti "žiada" písm. c) požiadalo primátorku mesta "doložiť 
vyjadrenia kontrolovaných subjektov ku kontrolám". 

Preskúmaním zákonnosti vyššie uvedeného uznesenia bolo zistené. že predmetné uznesenie je 
v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom 
č. 50212001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, je nad rámec 
zákona č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákonom Č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Podľa § ISf ods. l pism. d) zákona Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu 
na jeho najbližšom zasadnutí. 

Zákon č. 5021200 l Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov 
v § 17 ustanovuje náležitosti, ktoré má obsahovať správa o kontrolných zisteniach následnej finančnej 
kontroly. Vyjadrenia kontrolovaných subjektov ku kontrolám nie sú súčasťou správy. 

Zákon Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení so zákonom 
Č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ustanovuje, ktoré informácie povinná osoba sprístupní alebo zverení. 

Vzhľadom na to, že je zriadená Mestská rada v Prešove, primátorka mesta je povinná 
prerokovať uznesenie ešte pred pozastavením jeho výkonu v tomto orgáne mestského zastupiteľstva. 

Aj napriek tomu, že len časť uvedeného uznesenia nie je v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pozastaviť jeho výkon možno len ako celok. 
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