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;; Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Prešov __~ IVydanie: 1 

Mesto 

Návrh na 

UZNESENIE 

z ll. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 


dňa: 21.09.2015 číslo: ...12015 

k Návrhu Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

s ch v II ľ uje 

Pravidlá kontrolnej činností hlavného kontrolóra mesta Prešov 
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Mestská rada v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 8. zasadn u tia 

Mestskej rady v Prešove 


dňa: 7.9.2015 číslo: 7912015 

k návrhu Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 


návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov s pripomienkami 


a odporúča 


Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 


schváliť návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov. 


Ing. Andrea Turčanová, v. r.
11. 09. 2015 

primátorka mesta 

Dostanú: Overovatelia: 


podľa rozdeľovníka Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 


Ing. Juraj Hudáč 
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9 Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Prešov Vydanie: 1 

Mesto 
Prešov L-

Dôvodová správa 

Vykonávanie kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Prešov sa riadilo 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 11312003, ktoré bolo zrušené uznesením 
MsZ č. 4212015 dňa 16.02.2015. 

Nadobudnutím účinnosti zákona Č . 502/200 l Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon Č . 502/2001 Z.z.") od 01.01.2002 bol 
zásadne zmenený spôsob kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami. Posledná 
novelizácia predmetného zákona nadobudla účinnosť dňa 01.11.2014. V § 18d zákona 
Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len "zákon č. 369/ 1990 Zb.") je 
stanovený rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Podľa § 18e zákona Č. 369/1990 
Zb. hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa osobitného zákona, 
ktorým je zákon Č. 50212001 Z.z., pričom ďalšie podrobnosti môže ustanoviť mesto 
uznesením. Postup a povinnosti hlavného kontrolóra sú upravené aj v zákone Č. 307/2014 Z.z. 
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, zákone č. 

58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, zákone č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, zákone č. 9/20 l O 
Z.z. o sťažnostiach a zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. 

Z vyššie uvedených dôvodov predkladám návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Prešov, ktoré rešpektujú prijaté a platné právne predpisy v tejto oblasti. 

Návrh týchto pravidiel bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Prešove dňa 

07.09.2015 a je predložený na zasadnutie MsZ mesta Prešov na základe uznesenia MsZ 
č.105/2015 zo dňa 29.06.2015. 
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.~. Iv JUiaUlI 	 9 Pravidlá kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Prešov 

Mesto Prešov 	 I , 

PRAVIDLÁ 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov 

Mesto Prešov v zmysle § 18e zákona č.369il990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení (ďalej len "Zákon o obecnom zriadení") vydáva tieto "Pravidlá kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Prešov" (ďalej len "Pravidlá") s cieľom zabezpečiť hospodárny, 
efektívny, účinný a účelný výkon samosprávy mesta Prešov. 

I. ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

ČU 

1. 	 Výkon kontroly je v zmysle Zákona o obecnom zriadení zverený do pôsobnosti hlavného 
kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, 
administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Hlavný 
kontrolór riadi a je zodpovedný za činnosť útvaru hlavného kontrolóra. 

2. 	 Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra podľa týchto Pravidiel sa rozumie najmä 
kontrola: 

a) 	 dodržiavania zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 
hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými prá vami mesta, ako aj 
majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, 

b) príjmov, výdavkov a finančných operácií alebo ich častí mesta, 

c) vybavovania sťažností a petícií, 

d) dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení 


s verejnými prostriedkami vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, 
e) plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, 
f) dodržiavania interných predpisov mesta, 
g) plnenia úloh mestského úradu, 
h) dodržiavania ustanovení § 6 ods. l a § 9 zákona č. 502/200 l Z.z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v platnom znení (ďalej len "Zákon o finančnej 
kontrole") pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly, 

i) dodrž.ania postupu podľa § 10 Zákona o finančnej kontrole pri výkone priebežnej 
finančnej kontroly, 

j) dostupnosti, správnosti a úplnosti informácií o vykonávaných finančných 

operáciách s verejnými prostriedkami, 
k) splnenia opatrení prijatých pre nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

a odstránenie príčin ich vzniku, 
1) 	 plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, napr. podľa zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom zneni 
kontrola dodržania zákonných podmienok mesta pri prijatí návratných zdrojov 
financovania, kontrola dodržiavania z.ákonných podmienok pri uzatváraní 
koncesných zmlúv. 
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hlavného kontrolóra mesta Prešov 

ClUi%Ua 

Mesto Prešov 

3. 	 Hlavný kontrolór kontrolou overuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich 

súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri kontrole dodržiavania 

zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s verejnými prostriedkami overuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad 

s osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo 

zahraničia, rozhodnutiami vydan}'ffii na základe osobitných predpisov alebo s vnútornými 

aktami riadenia, kontroluje sa dodržanie podmienok ich použitia. 


4. 	 Kontrola hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom 

chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických alebo fyzických osôb rozhoduje 

mesto Prešov v správnom konaní podľa § 27 Zákona o obecnom zriadení a tiež sa 

nevzťahuje na rozhodnutia štátnych orgánov. 


5. 	 Postup podľa týchto pravidiel sa nevzťahuje na kontrolnú činnosť vykonávanú ako súčasľ 


finančného riadenia na všetkých jeho stupňoch v rámci kontrolovaných subjektov. 

Vedúci kontrolovaných subjektov zodpovedajú za vytvorenie a realizáciu funkčného 


a účinného systému vnútornej kontroly vo svojej pôsobnosti. Rovnako sa postup podľa 


týchto Pravidiel nevzťahuje ani na výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly 

podľa zákona o finančnej kontrole, ktorý je upravený pre podmienky mesta Prešov 

internými predpismi - pre mestský úrad vydanými primátorom mesta a pre organizácie 

zriadené mestom príslušným riaditeľom organizácie. 


Čl. II 

Kontrolné orgány 

1. 	 Hlavný kontrolór je kontrolným orgánom mesta Prešov, vykonáva kontrolu úloh 

vyplývajúcich z pôsobnosti mesta a má všetky práva a povinnosti vedúceho 

kontrolného orgánu tak, ako sú vymenované v Zákone o finančnej kontrole. 

Kontrolným orgánom sa pre účely týchto Pravidiel rozumie hlavný kontrolór 

a zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra. 


2. 	 Kontrolu v zmysle týchto Pravidiel vykonávajú: 

a) hlavný kontrolór, 

b) zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra, 

c) prizvané osoby podľa §§ 12 a 24 Zákona o finančnej kontrole a § 25 Zákona 


o obecnom zriadení. 

(ďalej len "kontrolný orgán") 


3. 	 Hlavný kontrolór je oprávnený svoju kontrolnú funkciu, upravenú v §18 Zákona 

o obecnom zriadeni, vykonávať bez ďalších úkonov a prikazov alebo poverenia na 

kontrolu. Svoju činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. 


4. 	 Hlavný kontrolór pri plnení úloh v prípade potreby spolupracuje s orgánmi vonkajšej 

kontroly, poslancami mestského zastupiteľstva, členmi komisií a orgánmi prokuratúry, 

policajným zborom SR a orgánmi štátnej správy. 


5. 	 Ka vykonanie kontroly môže hlavný kontrolór prizvať zamestnancov iných orgánov 

verejnej správy alebo iných právnických osôb, alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je 

ich odbornosť alebo iná spôsobilosť nevvhnutná alebo ak je to odôvodnené osobitnou 

povahou kontroly. Účasť prizvaných osÔb na kontrole sa považuje za iný úkon vo 

všeobecnom záujme. 
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Mesto Prešov 

6. 	 Pri výkone kontroly je kontrolný orgán povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté 
práva a právom chránené záujmy kontrolovaných subjektov. 

7. 	 Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra a prizvané osoby sú oprávnené vykonávať 
kontrolu len na základe písomného poverenia na vykonanie kontroly vydaného hlavným 
kontrolórom. 

8. 	 Kontrolný orgán má pri výkone následnej finančnej kontroly podľa ustanovenia § 128 
ods.l a § 139 ods.l písm. h) Trestného zákona postavenie verejného činiteľa. 

Čl. III 

Podnety na kontrolu 

Podnet na kontrolu môže vyplynúť najmä: 
l. 	 Zo zamerania činnosti kontrolného orgánu. 
2. 	 Z uznesenia orgánov mesta. 
3. 	 Z požiadavky orgánov štátnej správy (napr. ministerstvá a pod.) alebo iných štátnych 

orgánov (napr. orgány činné v trestnom konaní). 
4. 	 Zo sťažností a petícií. 
5. 	 Z vlastného podnetu kontrolovaného subjektu. 
6. 	 Z poznatkov hlavného kontrolóra. 

Čl. IV 

Úhrada nákladov vzniknutých v súvislosti s vykonaním kontroly 

l. 	 Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním kontroly prizvanej osobe na základe jej 
písomného vyžiadania uhrádza mesto Prešov. V prípade potreby vypracovania 
znaleckých posudkov a iných dokladov súvisiacich s výkonom kontroly, náklady uhrádza 
mesto Prešov. 

2. 	 Prizvanie zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb, 
alebo fyzických osôb podlieha rozhodnutiu o prizvaní vydanom hlavným kontrolórom. 

3. 	 Za náklady podľa odseku l sa považujú náhrada mzdy, prípadne platu VO výške 
priemerného zárobku a náhrady podľa zákona č . 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 
v platnom znení. 

4. 	 Kontrolovaný subjekt znáša náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vykonávaním 
kontroly . 

Čl. V 

Kontrolované subjekty a tretie osoby 

l. 	 Kontrolovanými subjektmi podľa týchto Pravidiel sú: 
a) mestský úrad a jeho preddavkové organizácie, 
b) mestská polícia, 
c) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, 
d) právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto, alebo v ktorých 

má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo 
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ktorým bol majetok mesta prenechaný do užívania, a to v rozsahu týkajúcom sa tohto 
majetku, 

e) 	osoby, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté účelové dotácie, návratné alebo 
nenávratné finančné výpomoci podľa zákona Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a zákona Č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení v rozsahu nakladania 
s týmito prostriedkami. 

2. 	 Tretie osoby sú osoby, u ktorých je kontrolný orgán oprávnený vyžadovať predloženie 
dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s kontrolou v kontrolovanom 
subjekte, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu a cieľa kontroly. 

II. ČASŤ 

PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI 

Čl. VI 

Oprávnenia a povinnosti kontrolného orgánu 

l. 	 Oprávnenia a povinnosti kontrolného orgánu sú vymedzené v § 13 ods. l a 2 Zákona 
o finančnej kontrole. 

2. 	 Po vyžiadaní kontrolným orgánom je kontrolovaný subjekt povinný obratom doručiť 
kontrolnému orgánu požadované doklady potrebné na preverenie finančných operácií 
alebo ich časti alebo na výkon následnej finančnej kontroly. Po prevererú alebo ukončení 
kontroly a výzve kontrolného orgánu je kontrolovaný subjekt povinný si obratom 
prevziať predmetné doklady. Kontrolný orgán si môže potrebné doklady od 
kontrolovaného subjektu vyžiadať aj osobne. Všetky požadované doklady potrebné 
k výkonu kontroly musí kontrolovaný subjekt sprístupniť bezodkladne. 

3. 	 Ak hlavný kontrolór odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov 
zistených kontrolou, že predložené opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou budú neúčinné, je oprávnený, v lehote ním určenej, vyžadovať od 
kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení a opätovné predloženie písomného 
zoznamu týchto opatrení. 

4. 	 Povinnosti podľa § \3 ods. 2 písm. j) Zákona o finančnej kontrole sa vzťahujú len na 
hlavného kontrolóra. 

Čl. VII 


Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu 


l. 	 Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu sú vymedzené v § 14 ods. l a 2 
Zákona o finančnej kontrole. 

2. 	 Kontrolovaný subjekt nie je povinný poskytnúť doklady, písomnosti a súčinnosť, ak by 
sa ich poskytnutím porušila zákonom ustanovená povinnosť mlčanlivosti a kontrolovaný 
subjekt nebol oprávneným orgánom oslobodený od povinnosti mlčanlivosti. 

3. 	 Tretia osoba je povinná poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť v rozsahu podľa § 13 
ods. l písm. a), c) a e) Zákona o finančnej kontrole. 

F-MsÚ/SP-Ol!l211 
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4. 	 Kontrolovaný subjekt a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, sú 
povinní dostaviť sa v určenej lehote na prerokovanie správ o výsledku následnej 
finančnej kontroly. 

Čl. VIII 

Predpojatosť 

1. 	 Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra a prizvané osoby, ktOf}1l1 sú známe skutočnosti 
zakladajúce pochybnosti o ich predpojatosti so zreteľom na ich vzťah k predmetu 
kontroly alebo ku kontrolovaným subjektom, sú povinní tieto skutočnosti písomne 
oznámiť hlavnému kontrolórovi. 

2. 	 Vedúci kontrolovaného subjektu môže proti účasti zamestnancov útvaru hlavného 
kontrolóra a prizvaných osôb na kontrole podať písomné námietky hlavnému 
kontrolórovi s uvedením dôvodu, ak má pochybnosti o ich predpojatosti. Podanie 
námietok nemá odkladný účinok. 

3. 	 Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra a prizvané osoby, proti ktorým podal 
kontrolovaný subjekt námietky podl'a ods. 2, sú oprávnení vykonať pri kontrole len také 
úkony, ktoré nedovoľujú odklad. 

4. 	 Hlavný kontrolór je povinný rozhodnúť o námietkach najneskôr do troch pracovných dní 
od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s týmto rozhodnutím toho, kto námietku uplatniL 

5. 	 Na rozhodovanie o predpojatosti sa nevzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy 
o správnom konaní. 

Čl. IX 

Príprava a priebeh kontroly 


Povinnosti hlavného kontrolóra pri príprave kontroly: 
1. 	 Plánovanie kontrol v rámci plánu práce, ich predloženie a schval'ovanie v Mestskom 

zastupiteľstve mesta Prešov. 
2. 	 Určenie termínu začatia vykonávania kontroly. 
3. 	 Vecné vymedzenie kontroly (predmet a účel). 
4. 	 Výber kontrolovaného subjektu podľa podnetov na kontrolu vyplývajúcich z čl. !Il. 

týchto Pravidiel. 
5. 	 Vypracovanie návrhu na zloženie kontrolných skupín (vedúci, členovia, pribrané 

osoby), uplatnenie prípadnej zaujatosti. 
6. 	 Odborná príprava na kontrolu (štúdium odborných materiálov, príslušných právnych 

predpisov a iných noriem, resp. uznesení MsZ, štátnych orgánov, výsledkov a 
opatrení z predchádzajúcich kontrol alebo kontrol vykonaných iným kontrolným 
orgánom, odbornej literatúry a metód. 

7. 	 Určenie základných kritérií na kontrolu. 
8. 	 V odôvodnených prípadoch vypracovanie osobitnej metodiky na kontrolu. 
9. 	 Zabezpečenie súčinnosti a spolupráce iných kontrolných orgánov (inšpekcií, polície, 

iných štátnych orgánov). 
10. Koordinácia kontrolnej činnosti s inými orgánmi. 

ll. Priprava poverenia na kontrolu a jeho vydanie. 

12. Zabezpečerue podmienok na kontrolu (doprava, technické prostriedky a zariadenia). 
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l. 	 Začiatok kontroly (oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly, 
poverenie na jej vykonanie), overiť prípadné písomné námietky kontrolovaného 
subjektu o zaujatosti zamestnancov kontroly. 

2. 	 Dohodnúť podmienky (materiálne alebo technické) kontroly, prípadne súčinnosť 
kontrolovaných. 

3. 	 Účelná a efektívna deľba práce počas výkonu kontroly, 
4. 	 Vyžiadanie príslušných materiálov (organizačných a iných noriem), dokladov, 

vyjadrení a informácií nevyhnutných ku kontrole (originály dokladov), v prípade 
potreby požiadať o vyhotovenie súhrnných dokladov len z nimi vedených evidencií. 

S. 	 Kontrola dokladov kontrolovaného subjektu, 
6. 	 Zabezpečenie dôkazných materiálov ku kontrolným zisteniam a iných podkladov 

(originály dokladov, výpisy a opisy originálnych dokladov, súhrnné doklady, 
fotografie, videozáznamy, vzorky, znalecké posudky, kópie účtovných dokladov), 

7, 	 Vystavenie potvrdenia o odobratí originálov dokladov, písomnost! a iných materiálov 
a ich zabezpečenie pred stratou, zničením a vrátenie, 

8. 	 Zhrnutie kontrolných zistení a dôkazných materiálov. 
9. 	 Oznámenie podozrenia z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné 

skutočnosti orgánom podľa príslušných predpisov (priestupkové orgány, daňové 
orgány atď.), pokiaľ výsledky z kontroly loto zistenie potvrdia. 

10, 	 Vypracovanie správy (v osobitných prípadoch čiastkovej správy v priebehu kontroly), 
a oboznámenie s kontrolnými zisteniami kontrolovaný subjekt. 

11, 	 Prerokovať výsledky kontroly s kontrolovaným subjektom a zamestnancami, ktorých 
sa kontrolné zistenia týkajú (začiatok realizácie výsledkov kontroly), preveriť 
opodstatnenosť prípadných námietok ku kontrolným zisteniam a v závažných 
prípadoch o výsledkoch kontroly informovať príslušný nadriadený orgán, 

12, 	 O prerokovaní správy vyhotoviť zápisnicu s príslušnými náležitosťami (dňom 

vyhotovenia zápisnice o prerokovaní správy končí kontrola). 
13. 	 V zápisnici o prerokovaní správy okrem iného určiť povinnosť kontrolovanému 

subjektu, aby v termíne určenom kontrolným orgánom prijal opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov a v ďalšom termíne predložil písomnú správu o splnení týchto 
opatrení a určil zamestnancov zodpovedných za nedostatky a uplatnil voči nim 
opatrenia podľa osobitného predpisu, 

14. 	 Za porušenie právnych povinností zvážiť možnosť iniciovania uloženia pokuty 
kontrolovanému subjektu, orgánom príslušným na uloženie sankcie vo vlastnej 
kompetencii za zavinené marenie výkonu kontroly zvážiť možnosť uloženia 
poriadkovej pokuty pracovníkom kontrolovaného subjektu. 

15, Vysporiadanie prípadných nákladov z kontroly, 

16, Zachovať mlčanlivosti o výsledkoch kontroly. 

17. 	Predložiť výsledky kontroly na rokovanie MsZ. 

Čl. X 


Ukončenie kontroly 


I, Kontrola je skončená: 
a) odovzdaním záznamu o výsledku kontroly kontrolovanému subjektu, ak kontrolou 

neboli zistené nedostatky, 
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b) prerokovaním správy S kontrolovaným subjektom, ak kontrolou boli zistené 
nedostatky. 

2. 	 Kontrola sa považuje za skončenú aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne 
oboznámiť so správou, písomne sa k nej nevyjadri alebo odmietne podpísať zápisnicu 
o prerokovaní správy o výsledku kontroly. Tieto skutočnosti sa uvedú v zápisnici 
o prerokovaní správy o výsledku kontroly (ďalej len "zápisnica"). 

3, 	 Hlavný kontrolór je povinný o prerokovaní správy vypracovať zápisnicu, ktorá obsahuje 
najmä: 
a) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou, 
b) dátum prerokovania správy, 
c) za kontrolný orgán mená hlavného kontrolóra, zamestnancov útvaru hlavného 

kontrolóra, prizvaných osôb a ich podpisy, 
d) za kontrolovaný subjekt mená vedúceho kontrolovaného subjektu a zástupcov 

kontrolovaného subjektu prítomných na prerokovaní správy a ich podpisy, 
e) uloženie povinností v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto 
opatrení, 

f) uloženie povinností v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu 
o splnen! opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin 
ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení 
opatrení podľa osobitného predpisu (napr. zákon č,31l/200 l Z.z, Zákonník práce 
v platnom znení), 

g) potvrdenie kontrolovaného subjektu o vráteni dokladov a písomností poskytnutých na 
vykonanie kontroly. 

Čl. XI 

Dokumentácia z vykonaných kontrol 

l, 	 Dokumentáciu z vykonaných kontrol tvoria: 
a) Správa o výsledku kontroly (ďalej len "sprAva"), čiastková správa, priebežná správa 

alebo dodatok ku správe, ktoré sa vyhotovujú vtedy, ak kontrolný orgán zistil 
u kontrolovaného subjektu nedostatky, 

b) Záznam o výsledku kontroly, ktorý sa vypracúva vtedy, ak kontrolný orgán nezistil 
nedostatky, 

c) Zápisnica o prerokovaní správy, 
2, Dokumentácia z vykonaných kontrol obsahuje náležitosti podl'a § 17 až § 22 Zákona 

o finančnej kontrole, 
3, 	 Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol 

poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi mesta, 

Čl. XII 

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 

l, 	 Hlavný kontrolór po ukončení kontroly predkladá priamo mestskému zastupiteľstvu na 
jeho najbližšom zasadnutí správu o výsledkoch kontroly. 
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2. 	 Správa o výsledkoch kontroly predkladaná mestskému zastupiteľstvu sa vyhotovuje ako 
verejný informačný materiál, ktorý v skrátenej forme sumarizuje predmet kontroly a jej 
účel, zistené skutočnosti a kontrolné zistenia. V správe o výsledkoch kontroly môžu byť 
uvedené aj opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a ich príčin prijaté 
vedúcim kontrolovaného subjektu, ktoré boli predložené hlavnému kontrolórovi. 

Čl. XIII 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií 

I. 	 Postup pri prijímaní, evidencii, prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií je upravený 
v zákone č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom zneni a zákone Č. 85/1990 Zb 
o petičnom práve v platnom znení. Centrálnu evidenciu podaných sťažností a petícii 
v podmienkach mestského úradu vedie odbor vnútorne správy, organizačno-právne 

oddelenie. Organizačný postup vybavovania sťažnosti a petícii je v podmienkach 
mestského úradu stanovený smernicou primátora mesta. 

2. 	 Za nesprávne prešetrenie sťažnosti alebo petície, ako aj za ich nesprávne vybavenie 
primátor mesta, na základe jeho výhradnej právomoci, ktorá súviSÍ s jeho postavením ako 
štatutárneho orgánu v pracovnoprávnych záležitostiach zamestuancov mesta a z jeho 
riadiacej funkcie vo vzťahu k mestskému úradu, je oprávnená vyvodiť dôsledky voči 
zodpovedným zamestnancom. 

3. 	 Hlavný kontrolór mesta kontroluje vybavovanie sťažností a petícií mestským úradom, 
jeho príslušnou organizačnou zložkou. Správu o vykonaných kontrolách predkladá raz za 
polrok mestskému zastupiteľstvu. 

Čl. XIV 

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupitel'stva 

Hlavný kontrolór mesta kontroluje plnenie prijatých uznesení mestského zastupiteľstva na 
základe vyžiadania stanoviska od zodpovedných osôb, ktorým bolo plnenie uznesení 
adresované a na základe ich vyhodnotenia podáva správu z kontroly plnenia uznesení 
Mestskému zastupiterstvu mesta Prešov (ďalej "MsZ") jedenkrát za tri mesiace v zmysle č. 
XVI. ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v platnom znenÍ. 

IlI.ČASŤ 

Oznamovanie a ''Ybavovanie podozreuí z porušovania zákonovaz d'alšej 
protispoločenskej čiunosti 

Čl. XV 

Kontrolný orgán je povinný oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným 

v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa zákona č. 301/2005 Z.z. 
Trestný poríadok v platnom znení, zákona č. 37211990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, 
zákona Č. 51111992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení a zákona č. 367/2000 Z.z. 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení. 
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Čl. XV1 

L 	 Hlavný kontrolór je v zmysle §II zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon o protispoločenskej činnosti") zodpovednou 
osobou. 

2. 	 Mesto Prešov sa riadi Zákonom o protispoločenskej činnosti a vnútornou Smernicou 
primátora mesta Prešov SP-76 Vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti. 

3. 	 Hlavný kontrolór je oprávnený preveriť len podnet podaný zamestnancom mesta (alebo 
jemu blízkou osobou) alebo zamestnancom rozpočtovej a príspevkovej organizácie mesta 
(alebo jemu blízkou osobou), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Blízka osoba 
musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávatel'ovi. 

4. 	 Hlavný kontrolór prijíma a preveruje podané podnety v lehotách určených Zákonom 
o protispoločenskej činnosti. 

5. 	 Hlavný kontrolór vedie evidenciu podnetov v rozsahu stanovenom Zákonom 
o protispoločenskej činností. 

IV. ČASŤ 

Čl. XVII 


Spoločné a záverečné ustanovenia 


l. 	 Návrhy plánov kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra sa vyhotovujú na obdobie 
kalendárnych polrokov a schvaľuje ich mestské zastupitel'stvo. SprávU O kontrolnej 
činnosti predkladá hlavný kontrolór mestskému zastupitel'stvu na prerokovanie raz ročne, 
a to do 60 dní po uplynuti kalendárneho roka. 

2. 	 Dokumentácia z vykonaných kontrol a zápisnica sú úradnými písomnosťami, ktoré sa 
archivujú po dobu 10 rokov. Ich rozširovanie je bez súhlasu hlavného kontrolóra 
neprípustné. Týmto nie je dotknuté právo na sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 

3. 	 Poskytovanie informácií o priebežných zisteniach počas výkonu kontroly je neprípustné. 
4. 	 Tieto pravidlá boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č... zo 

dňa 21.09.2015 a nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2015. 

V Prešove dňa 30.09.2015 
Ing. Andrea Turčanová 

primátorka mesta 
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