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iOOO! Pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupitel'stva mesta 

Prešov Č. 67/2015 k správe o výsledkoch vykonanej následnej Vydanie:
finančnej kontroly vybraných účtovných dokladov na vybraných 

Mesto Prešov oddeleniach MsÚ v Prešove 

Nävrh na 

UZNESENIE 

z mimoriadneho zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 7.5.2015 číslo: ... /2015 

k pozastaveniu výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov čo 67/2015 
k správe o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných úl!tovných 
dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove 

Mestská rada v Prešove 

prerokovala 
pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 67/2015 k správe 
o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných účtovných dokladov 
na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove 

a odporúl!a 
prímátorke mesta 
výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 67/2015 k správe o výsledkoch 
vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných účtovných dokladov na vybraných 
oddeleniach MsÚ v Prešove p o z a s t a v it'. 
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StranaMestské zastupiteľstvo mesta Prešov 
Mesto Prešov 

UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia 

Mestského zastupittl'stva mesta Prelov 

dňa: 27.4.2015 člslo: 67/2015 

k správe o výsledkoch vykonanej následnelj finančnej kontroly vybraných účtovných 
dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove 

Mestské zastupitellstvo mesta Pre~ov 

berie na vedomie 
správu o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných účtovných dokladov 
na vybraných oddeleniach MsU v Prešove; 

ukladá 
hlavnému kontrolórovi mesta 
a) dopracovať správu v Casti I. člslo 1. podpisy prednostky a externé verejné obstarávania 

a v Časti II. člslo 9. Projekt ,,Aktívni seniori - atraktlvne mesto" zakúpená výpočtová 
technika a kontrola z roku 2014, čo je vrátane 2. polroku v súlade so zadaním správy, 

b) podať správu o prijatých opatreniach. 
Termin: jún 2015 

Ž I a d a 
prednostu MsÚ 
urobiť závery z tejto správy za porušenie finančnej disciplíny u prlslušných zodpovedných 
pracovnikov mestského úradu a informovať o tom mestské zastupiteľstvo. 
Term!n: 29.6.2015 

Ing. Andrea Turčanová 

primátorka mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdel'ovníka Ing. Renáta Fedorčlková, v. r. 

Ing. Ľudov!t Malaga, v. r. 

F - MsÚ/SP-01/27/l 



V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR Čo. 169/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich 
predpisov primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová nepodpísala uznesenie Mestského 
zastupiteľstva mesta Pre~ov Č. 6712015 zo dňa 27.4.2015 k správe o výsledkoch vykonanej 
následnej finančnej kontroly vybraných účtovných dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ 
v Prešove, čím pozastavila jeho výkon z dôvodu, že predmetné uznesenie odporuje zákonu. 

V Prešove 5.5.2015 
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1;;;1 Pozastavenie výkonu uznesenia Mestskébo zastupiteľstva mesta 
• Prešov č. 6712015 k správe o výsledkocb vykonanej následnej 

Vydanie: 
i finančnej kontroly vybranýcb účtovnýcb dokladov na vybranýcb 

Mesto Prešov I oddeleniacb MsÚ v Prešove 

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 aleho je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa 
§ J2 ods. JJ. Akje uiadená obecná rada, starosta prerokuje UVIesenie obecného zastupiteľstva pred 
pozastavenlmjeho výkonu v obecnej rade. Uznesen/m obecnej rady však nie je viazaný. 

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. 67/2015 k správe o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných účtovných 
dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove, ktorým v časti "ukladá hlavnému kontrolórovi 
mesta a) dopracovať správu v Časti I. číslo 1. podpisy prednostky a externé verejné 
obstarávanie a v Časti n. číslo 9. Projekt ,,Aktívni seniori - atraktívne mesto" zakúpená 
výpočtová technika a kontrola z roku 2014, čo je vrátane 2. polroku v súlade so zadaním 
správy." 

V zmysle § 22 citovaného zákona následná finančná kontrola je skončená prerokovaním 
správy, ak následná finančná kontrola zistila nedostatky, alebo oboznámením kontrolovaného 
subjekto so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila nedostatky. Následná finančná kontrola 
sa po prerokovaní správy považuje za skončenú aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne 
oboznámiť so správou, písomne sa k nej nevyjadrí alebo odmietne podpísať zápisnicu. Tieto 
skutočnosti sa uvedú v zápisnici. 

Na základe uvedeného nie je možné vstupovať už do prerokovanej správy, či už jej 
prepracovaním, alebo doplnením. 

Citovaný zákon ustanovuje dôvody na vypracúvanie dodatku k správe, ak je splnený jeden 
z dôvodov uvedený v § 20 ods. 1, a to ak proti kontrolným zisteniam uvedeným v správe písomne 
podal kontrolovaný subjekt v lehote určenej kontrolným orgánom opodstatnené námietky, alebo vyšli 
najavo nové skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania so správou neboli známe. Spornú časť uznesenia 
nemožno kvalifikovať ako niektorý z týchto dôvodov. 

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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