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č. 42/2009
ZO 17-teho riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 24.03.2009

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
berie
na v e d o m i e
Správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly č. 9/2008, 10/2008 a 1/2009.

I n g . J á n H í i r t e l , v . r,
p r i m á t o r mesta

MESTO

Za správnosť odpisu: Labudíková, zamestnanec M s U

Kysucké Nové

Mesto
IČO; 00314099, DIČ: 202055309

KONTROLA č. 9/2008
Kontrolovaný subjekt:

Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
Cesta do Rudiny 637
024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „Údržba mesta")

Predmet následnej finančnej kontroly:
Kontrolované obdobie:

Kontrola príjmovej časti rozpočtu v položke cintorínsky poplatok,

rok 2006, rok 2007

Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: 21,11,2008 ~ 08.01,2009, Údržba mesta
Kontrolné zistenia:
Kontrola bola vykonaná v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na
II, polrok 2008, Účelom kontroly bolo preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a plnenie povinnosti
zo strany príspevkovej organizácie mesta, ktorej bolo zverené vyberanie cintorínskych poplatkov na území
mesta Kysucké Nové Mesto {ďalej len „mesto"). Predmetom kontroly bolo:
•
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č, 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č, 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon pohrebníctve"),
•
účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
•
preukázateľnosť a správnosť vyúčtovania verejných finančných prostriedkov.
Všeobecné údaje
Každá obec je povinná, v zmysle § 16 zákona o pohrebníctve, zriadiť vo svojom katastrálnom území
pohrebisko aíebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Prevádzkovať pohrebisko môže iba
obec, a to buď sama alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. V podmienkach mesta je
prevádzkovateľom pohrebísk kontrolovaný subjekt - Údržba mesta. Povinnosti prevádzkovateľa taxatívne
vymedzujú ustanovenia zákona o pohrebníctve. Týkajú sa najmä správy a údržby pohrebiska, komunikácií
a zelene na pohrebisku, dodržiavania podmienok pri výkopových prácach súvisiacich s pochovávaním alebo
exhumáciou, a tiež vedenia predpísanej evidencie, týkajúcej sa pohrebiska. Prevádzkovateľ je pri svojej
činnosti povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska, ktorý musí byť v obcí schválený.
1.

Prevádzkovanie pohrebísk

1.1.
Poriadok pre cintoríny a urnový háj mesta schválilo zastupiteľstvo svojim uznesením č, 5/2005,
E/95 zo dňa 12,07.2005. Dňa 01.11,2005 nadobudol účinnosti zákon o pohrebníctve, Zmeny vyplývajúce
zo zákona neboli v predpise zrealizované. Údržba mesta sa pri prevádzkovaní pohrebísk v kontrolovanom
období riadila „Prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území Kysuckého Nového Mesta", vypracovaným
dňa 22,09.2006 riaditeľkou kontrolovaného subjektu. Tento poriadok nebol predložený mestu na schválenie
a nebol schválený, čím bolo porušené ustanovenie § 19 ods. 2 zákona o pohrebníctve, podľa ktorého
Prevádzkovateľ
pohrebiska
je povinný predložiť návrh prevádzkového
poriadku pohrebiska
na schválenie
obci alebo mestskej časti, na ktorej území sa pohrebisko
nachádza.
1.2,
Mesto má na svojom území zriadené štyri pohrebiská, a to pohrebisko v Kysuckom Novom Meste
na Dubskej ceste (ďalej len „mestský cintorín"), pohrebisko v miestnej časti Oškerda, v miestnej časti
Budatinska Lehota a v časti Dubie, Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v priebehu
kontrolovaného obdobia, ako prevádzkovateľ pohrebísk mesta, vykonával povinnosti vyplývajúce zo zákona
o pohrebiskách len na mestskom cintoríne a na pohrebiskách v Oškerde a v Budatinskej Lehote. Pohrebisko
v Dubí bolo a je trvalé využívané napriek tomu, že jeho prevádzka nebola zo strany mesta zabezpečená.
V rozpore s ustanoveniami zákona o pohrebníctve nebola vedená evidencia tohto pohrebiska, rovnako ako
nebolo zabezpečené plnenie ďalších povinnosti vyplývajú zo zákona, Toto bolo v rozpore s ustanovením §
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16 zákona o pohrebníctve,
prostredníctvom
prevádzkovateía
2.

podľa ktorého
pohrebiska.

Obec

môže

prevádzkovať

pohrebisko

sama

alebo

Cenník služieb

2.1.
Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere poplatkov za cintorínske služby podľa Cenníka
cintorínskych služieb, ktorý bol schválený uznesením zastupiteľstva č. 5/2005, dňa 12.07.2005 (ďalej len
„cenník"). Dňa 04.11.2005 vydal Žilinský samosprávny kraj Cenový výmer č. 40/2005, ktorým upravil
maximálne ceny, ktoré môže Údržba mesta účtovať za výkop hrobu pre letné obdobie vo výške 2094,- Sk
a pre zimné obdobie vo výške 2612,- Sk. Riaditeľka Údržby mesta listom zo dňa 16.12,2005 (príloha č. 5),
oznámila zastupiteľstvu, že od 01.01,2006 platí zmenený cenník. Výšku úhrady za výkop určila pre letné
obdobie 2000,- Sk a pre zimné obdobie 2500,- Sk. Na základe uvedeného listu zobralo zastupiteľstvo svojím
uznesením č. 2/2006 - A/8 zo dňa 21,03,2006 na vedomie, že platí cenník služieb tak, ako ho určila Údržba
mesta. Tento postup nebol v súlade s ustanovením § 19 zákona o pohrebníctve, podľa ktorého cenník,
ako súčasť prevádzkového poriadku, je prevádzkovateľ pohrebiska povinný predložiť na schválenie, a teda
nebol kompetentný určovať ceny sám.
2.2,
Podľa cenníka boli schválené základné sadzby poplatkov za jednotlivé služby vykonávané
prevádzkovateľom pohrebísk. Spoplatnené sú služby: prepožičanie obradných predmetov a obradných siení
v jednotlivých domoch smútku, použitie chladenia, poplatky za výkop a prenájom hrobových miest, za
dekoráciu, za nesenie rakvy a ďalšie administratívne poplatky. Cintorínske poplatky v zmysle schváleného
predpisu vyberá správca cintorínov, ktoiý je zamestnancom Údržby mesta. Poplatky vyberá priamo na
pohrebisku na vyhotovenom tlačive, v ktorom sú uvedené jednotlivé položky podľa cenníka, V roku 2006
vystavil správca cintorína celkom 89 predpisov na zaplatenie cintorínskych poplatkov. Tieto predpisy sú za
služby vykonané pri pohreboch, teda poplatky za prepožičanie obradnej siene, použitie chladenia, výkopy
hrobov, použitie dekorácie, a tiež poplatkov za užívanie hrobového miesta nájomcov, ktoré boli uhrádzané
správcovi priamo na pohrebisku. V roku 2007 vystavil správca cintorína celkom 106 predpisov na zaplatenie
služieb vykonaných kontrolovaným subjektom.
Podľa evidencie zomrelých mesta v roku 2006 zomrelo 99 obyvateľov a v roku 2007 zomrelo 128
obyvateľov mesta. Evidencia neobsahuje údaj o tom, kde boli zomrelí pochovaní, Kontrolovaný subjekt
nevedie samostatnú evidenciu príjmov za cintorínske poplatky. Nevedie žiadnu evidenciu o dobe používania
jednotlivých zariadeni, a leda správnosť účtovania poplatkov sa nedala preveriť. Kontrolou bolo zistené, že
kontrolovaný subjekt nedodržiaval v kontrolovanom období cennik a v rozpore s nim nevyberal poplatky za
vjazd na cintorín pri stavbe pomníka.
3.

Užívanie hrobového miesta

3.1.
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, ktorá nesmie byť
vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku, Tlecia doba je v prípade mestského cintorína
stanovená na dobu 20 rokov a rovnaká tlecia dobu je dodržiavaná i na ďalších pohrebiskách mesta.
Prevádzkovateľ napriek tomu uzatvára nájomnú zmluvu len na dobu 10-tich rokov. V prípade, že po
skončení obdobia na ktoré nájomca zaplatil nájom hrobového miesta ďalej neplatí, prevádzkovateľ nesmie
nájomnú zmluvu vypovedať. Z uvedeného zistenia vyplýva, že hospodárenie v tejto oblasti nie je dostatočne
zabezpečené.
3.2,
Podľa § 25 zákona o pohrebníctve ak nájomca hrobového miesta, ktorý je známy, napriek
upozorneniu prevádzkovateľa, že poplatok za nájom hrobového miesta nie je uhradený poplatok nezaplatí,
je prevádzkovateľ povinný písomne ho upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy. Výpovedná lehota
uplynie jeden rok odo dňa odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ v tomto prípade vyzve
nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak tak neurobí, prevádzkovateľ ho
predá na dražbe.
V prípade, že je nájomca neznámy, uverejní prevádzkovateľ výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dna, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ nechá príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas
ktorého sa nájomca môže prihlásiť. Potom ho predá na dražbe.
Obhliadkou na mestskom cintoríne bolo zistené, že prevádzkovateľ zverejnil na informačnej tabuli
pohrebiska dva zoznamy, a to Zoznam neplatičov nájomného za hrobové miesta na cintoríne v Kysuckom
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Novom Meste (ďalej len „Zoznam neplatičov nájomného"), a Zoznam nežijúcich nájomcov hrobových miest,
ktorým vypršalo nájomné za užívanie hrobového miesta (ďalej len „Zoznam nežijúcich nájomcov"). Zoznam
neplatičov nájomného má 41 záznamov. Záznamy obsahujú meno neplatiča, meno pochovaného a dátum,
dokedy bolo uhradené nájomné za hrobové miesto. Údaj „zaplatené nájomné do" obsahuje najstarší dátum
26.04.1996. Zoznam nežijúcich nájomcov obsahuje 18 záznamov v rovnakej štruktúre ako Zoznam
neplatičov nájomného. Najstarším záznamom je 03,01,1992, Z kontrolných zistení vyplýva, že kontrolovaný
subjekt nepostupoval v kontrolovanom období v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona
o pohrebníctve, ktoré sa týkajú výpovede nájomnej zmluvy.
Na základe zistených skutočnosti bolo v priebehu následnej finančnej kontroly vypracované Všeobecne
záväzné nariadenie mesta č. 18/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk, prijaté uznesením mestského
zastupiteľstva č, 253/2008 dňa 15.12.2008, Týmto VZN boli odstránené zistené nedostatky uvedené pod
bodom1,1„1,2„2.1a3,1.
Záver:
Správa bola v súlade so zákonom o finančnej kontrole prerokovaná so zodpovedným zamestnancom
kontrolovaného subjektu. Zároveň bolo kontrolovanému subjektu uložené prijať opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu
o splnení prijatých opatrení. Kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich
plnenie bude predmetom kontroly zaradenej do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
v nasledujúcom období. Kontrola bola ukončená prerokovaním správy.

KONTROLA č. 10/2008
Kontrolovaný subjekt:

Mestský úrad
Námestie slobody č. 94
024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „MsÚ")

Predmet následnej finančnej kontroly:

Kontrola výdajovej časti rozpočtu v položke rozpočtu 05,3,0 Znižovanie znečisťovania.

Kontrolované obdobie:

rok 2007

Miesto a čas vykonania následnei finančnej kontroly: 12,12.2008 - 19.01.2009, MsÚ
Kontrolné zistenia:
Kontrola bola vykonaná v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na
II. polrok 2008. Jej účelom bolo preveriť:
•
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
•
účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri použití schválených finančných prostriedkov,
•
preukázateľnosť a správnosť vyúčtovania finančných prostriedkov.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 6/2007 bol dňa 09,05.2007 schválený rozpočet mesta Kysucké
Nové Mesto na rok 2007. Podľa schváleného rozpočtu bola na výdavky v oblasti znižovania znečisťovania 05.3,0 určená suma 415 tis, Sk, Zmenou rozpočtu č, 3 zo dňa 06.11.2007 a č. 5 zo dňa 13,12.2007 boli
výdavky upravené na 730 tis. Sk. Podľa schváleného Záverečného účtu mesta za rok 2007 bola skutočnosť
čerpania rozpočtových prostriedkov 2 241 tis, Sk, čo predstavovalo 307 % - né plnenie rozpočtu výdavkov
v tejto oblasti. Kontrola bola zameraná na správnosť a opodstatnenosť použitia týchto prostriedkov.
Na základe požiadavky kontrolného orgánu, predložil kontrolovaný subjekt ku kontrole nasledovné doklady
týkajúce sa predmetu a obdobia kontroly:
objednávky a faktúry, na základe ktorých boli čerpané prostriedky rozpočtu v kontrolovanej časfi
rozpočtu.
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-

Zmluvu o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 900/07/30,
Smernicu o poskytovaní finančných prostriedkov z recyklačného fondu,
spisový materiál verejného obstarávania na zákazku „Kontajnery na separovaný zber",
výpis z Hlavnej knihy vedenej v účtovníctve MsÚ v období od 01,01,200? do 31,12.2007 - 05,3,0,

-

kúpnu zmluva na kúpu plastových kontajnerov uzatvorenú so spoločnosťou Komunálna technika, s.r.o.
Šenkvíce,
zmluva o dielo č. 2490 uzatvorená s T+T, a.s, Žilina, vrátane dodatkov.
Kontrolou boli podrobne preverené predložené doklady. Kontrolou bolo zistené, že prostriedky rozpočtu
na činnosť znižovanie znečisťovanie boli čerpané v štruktúre, podľa nasledujúca tabuľka:

POLOŽKA
VÝDAVKY

1

2

3

4

5

6

7

175 640,-

54 610,-

256 339,-

71 533,-

60 854,40

1 588 560,80

33 470,-

[Sk]
SPOLU
[Sk]

2 241 077,70

kde jednotlivé položky sú:
1.

výdavky na odstránenie odpadov z garáží na Kamencoch, na ulici Clementisova, D. Poľského,
Rudinská cesta, Komenského, cintorín Dúbíe (faktúry T+T, a.s Žilina č, 664/2006, 57/2007, 114/2007,
195/2007, 264/2007, 319/2007, 395/2007, 464/2007, 533/2007, 606/2007, 691/2007 a 759/2007, ktoré
sú vystavené na základe zmluvy č, 2490).

2.

výdavky na odstránenie odpadov po hodoch 2007 na uliciach Belanského, Sládkovičovej a na
Námestí slobody (faktúra T+T, a.s, Žilina č, 463/2007 vo výške 13 688,- Sk a faktúra Údržby mesta č.
487/2007 vo výške 40 992.- Sk).

3.

výdavky na separovaný zber za obdobie 07/2007 - 11/2007 (faktúry T+T, a.s. Žilina č,499/2007,
551/2007, 622/2007, 698/2007, 796/2007).

4.

výdavky na plastové vrecia pre separovaný zber (faktúra T+T, a.s, Žilina č, 803/2007 - dodávka
16800 ks vriec a č. 858/2007 - dodávka 10400 ks vriec),

5.

výdavky na samolepky a reklamné plagáty na separovaný zber, tlačivá a obaly (faktúra Tlačiareň
Jánošík č. 370/2007: 19 992,- Sk, faktúra ERVE- Végh Richard. Bratislava č, 642/2007:2 928,- Sk,
faktúra Ing. Slosiarík, Žilina č, 841/2007: 44 934,- Sk).

6.

výdavky na kontajnery na separovaný zber (faktúra spoločnosfi Komunálna technika, s.r.o, Šenkvíce
č, 721/2007 na sumu 1 588 560,80 Sk).

7.

výdavky na výrub a orezanie drevín v jednotlivých častiach mesta (faktúry P, Krištofik, Kysucké Nové
Mesto č. 781/2007 na sumu 10 000,- Sk, č. 137/2007 5 471,- Sk a č, 138/2007 na sumu 18 000,- Sk),

Poznámka: faktúry označuje číslo im priradené podľa denníka došlých faktúr mesta za rok 2007,
Najväčšiu položku vo výdavkoch na kontrolovanú činnosť predstavovali náklady na obstaranie
kontajnerov na separovaný zber. Na základe úspešného projektu mesta s názvom „Projekt separovaného
zberu komunálneho odpadu - Kysucké Nové Mesto", uzatvorilo mesto „Zmluvu o poskytnutí prostriedkov
z Recyklačného fondu č. 900/07/03". Na základe tejto zmluvy bola mestu poskytnutá účelová dotácia vo
výške 2 317 500,- Sk. Poskytnuté peňažné prostriedky mohlo mesto použiť len na úhradu presne
špecifikovaných nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, a to nasledovne:
na obstaranie kontajnerov: v počte min, 262 ks á 11001 nádob v celkovej sume 2 104 700,- Sk,
na obstaranie vriec: v celkovej sume 162 800,- Sk,
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na obstaranie informačných letákov, plagátov a harmonogramov separovaného zberu: v celkovej sume
50 00,- Sk,
Mesto v roku 2007 uskutočnilo, na realizáciu položiek podľa schváleného projektu, výberové konanie
v zmysle zákona č, 25/2006 Z,z. o verejnom obstarávaní. Predmetom bolo obstaranie kontajnerov na
separovaný zber. Vo výberovom konaní bol vybraný uchádzač, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol
najnižšiu cenu na obstarávanú komoditu. Mesto následne uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou Komunálna
technika, s,r.o. Šenkvice, na dodávku 300 ks kontajnerov na separovaný zber. v členení podľa jednotlivých
druhov separácie. V roku 2007 dodala táto spoločnosť mestu celkom 225 ks kontajnerov. Zostávajúce
kontajnery, v počte 75 ks, boli dodané mestu vo februári roku 2008. Termín čerpania prostriedkov,
priznaných mestu zmluvou, bol Recykiačným fondom stanovený do 31.07,2008, a teda ďalšie prostnedky
ako aj vyúčtovanie výdavkov s fondom prebehlo v roku 2008.
Kontrolou úplnosti faktúr bolo zistené, že jednotlivé faktúry boli vystavené na základe objednávok,
pripadne uzatvorených zmlúv. Na každej finančnej operácii, ktorá sa týkala predmetu kontroly, bola
vykonaná predbežná finančná kontrola v súlade s ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z.z, o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, či
interných predpisov, a tak isto nebola zistená neefektívnosť resp, nehospodárnosť pri čerpaní schválených
finančných prostriedkov. Na základe uvedeného je z kontroly vypracovaný záznam. Kontrola bola'ukončená
oboznámením kontrolovaného subjektu so záznamom.

KONTROLA Č. 1/2009
Kontrolovaný subiekt:

Primátor Kysuckého Nového Mesta
Námestie slobody č. 94
024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „primátor mesta")

Predmet následnei finančnej kontroly:

^

Kontrolované obdobie:

Dodržiavanie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení v súvislosťou so žiadosťou skupiny poslancov
o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva.

mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 14.01.2009

Miesto a čas vykonania následnei finančnej kontroly:

04.02.2009 - 16.02,2009.
Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste

Kontrolné zistenia:
Kontrola bola vykonaná v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 4/2009, prijatého dna 19.01.2009. Jej
účelom a základným cieľom bolo preveriť zákonnosť postupu primátora pri zvolaní mimoriadneho zasadnutia
zastupiteľstva na základe žiadosti skupiny poslancov, najmä dodržanie ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení").
Dňa 09.01.2009 prevzal primátor mesta, na osobnom stretnutí s pánom poslancom Anteckým, „Žiadosť
o zvolanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva" na deň 14.01.2009 (ďalej len „žiadosť'). Žiadosť bola
odôvodnená tým, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva dna 22.12.2008 bol predložený návrh na
zrušenie cestného železničného priecestia, bez predchádzajúcich stanovísk komisií, a tým aj úplného
poznania dopadu na obyvateľov dotknutých častí mesta. Predmetom žiadosfi bolo zvolanie mimoriadneho
zastupiteľstva, na ktorom mali byť prerokované a zohľadnené aj pripomienky z odborného hľadiska, ale aj
pripomienky obyvateľov dotknutých časti mesta, Prilohu žiadosti tvorila petícia 142 občanov, ktori nesúhlasia
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so zrušením cestného železničného priecestia, ktoré bez odborného stanoviska schválilo zastupiteľstvo, dňa
22,12,2008, Žiadosť o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva podpísalo sedem z celkového počtu devätnásť
poslancov,
K predmetu kontroly podal primátor mesta dňa 10.02.2009 nasledovné vyjadrenie:
Dňa 09.01.2009 sa uskutočnilo stretnutie primátora mesta a poslanca Anteckého, ktorého predmetom
bolo odovzdanie žiadosti skupiny poslancov o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva a petície
občanov proti zrušeniu cestného železničného priecestia. Primátor mesta poslanca podrobne informoval
o krokoch, ktoré boli v termíne od prijatia predmetného uznesenia, teda od 22.12,2008, vo veci vykonané, a
to:

1^

1.

o rokovaní vedenia mesta s poslancom NR SR RNDr. Petrom Dúbravayom, poslancom zastupiteľstva
Ing. Vladimírom Macáškom a s poradcom primátora pre dopravné vzťahy - Ing, Starinským. Poslankyňa
NR SR Mgr, Mušková, sa z dôvodu neprítomnosti na území SR stretnutia nezúčastnila, ale svoju
podporu pre riešenia navrhnuté na stretnutí vyjadrila následne. Rokovanie sa uskutočnilo dňa
05,01.2009. Jeho predmetom bola príprava relevantných podkladov pre dälšie rokovania na úrovni
ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii SR, a tiež samotné zabezpečenie stretnutia s ministrom Ing,
Vážným.

2,

o priprave zamietavého stanoviska mesta, ako účastníka priamo zainteresovaného v konaní o trase
a podobe tzv. južného diaľničného privádzača pre MDPT SR, odbor pozemných komunikácií,
týkajúceho sa tohto problému,

3.

o termíne stretnufia dohodnutého poslancami NR SR pani Muškovou a pánom Dúbravayom s ministrom
dopravy vo veci diaľničného privádzača do Kysuckého Nového Mesta, ktoré sa malo uskutočniť dňa
15,01,2009,

Na základe týchto skutočnosti upozornil primátor mesta pána poslanca Anteckého, že v terniíne, v ktorom sa
podľa žiadosti má konať mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva, nebudú ešte známe žiadne nové relevantné
informácie, ktorými by sa malo zastupiteľstvo zaoberať a požiadal ho, aby zasadnutie mimoriadneho
zastupiteľstva bolo z dôvodu jeho efektívnosfi konané v rovnakom termíne, ako je najbližšie zasadnutie
zastupiteľstva, teda 27,01.2009 (plán zasadnutí zastupiteľstva pre rok 2009 bol schválený uznesením č.
296/2008, dňa 15.12.2008).
Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:

^

Uznesením zastupiteľstva č. 312/2008 bolo dňa 22.12.2008 prijaté odporúčanie pokiaľ bude nutné
zrušenie niektorého z úrovňových železničných priecestí, zrušenie úrovňového železničného priecestia
do ZVL, Zrušenie realizovať až vtedy, keď bude vybudovaný nový privádzač. Zastupiteľstvo neschválilo
zrušenie cestného železničného priecestia, a to predovšetkým z dôvodu, že primátor ani zastupiteľstvo
takúto kompetenciu nemá. Táto kompetencia prináleží Úradu pre reguláciu železničnej dopravy a ŽSR,
a,s.
Zasadnutia komisií, ktorých odborné stanoviská mali byť podkladom zvolaného mimoriadneho
zastupiteľstva, sa v termíne od 22,12,2008 do 14.01,2009 neuskutočnili. V tomto termíne (13.01.2009)
sa uskutočnilo iba zasadnutie komisie školstva, ktorého predmetom rokovania bolo prerokovanie návrhu
Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č,3/2008 o výške prispevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach v ZŠ a MŠ v zríaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Kysucké Nové Mesto.
Podmienka na zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa minimálneho počtu
poslancov, ktorí musia žiadosť potvrdiť, bola splnená. Žiadosť podorila viac ako tretina poslancov
mestského zastupiteľstva.
Je akceptovateľné vyjadrenie primátora mesta, ktorý konštatuje, že zvolal zasadnutie v lehote 10 dní od
doručenia žiadostí na jeho konanie, a to z dôvodu, lebo skutočnosti, ktorými sa zastupiteľstvo malo
zaoberať, mali byť riešené na MDPT SR dňa 15,01,2009, atak mal za to, že jednal v záujme
efektívnosti konania ako aj zásady hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov mestského
zastupiteľstva, o čom informoval príslušného poslanca dňa 09,01,2009,

Podľa ustanovenia § 12 ods, 1 zákona o obecnom zriadení veta 4 až 6: Ak požiada o zvolanie
zasadnutia obecného zastupiteľstva
aspoň tretina poslancov obecnélio
zastupiteľstva,
starosta
zvolá
zasadnutie
obecného
zastupiteľstva
do 10 dni od doručenia
žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť
neobsahuje iný termín. Zasadnutie
obecného zastupiteľstva
možno uskutočniť aj vtedy,, ak ho starosta
nezvolá; v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený
obecným
zastupiteľstvom.
Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni
pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva
alebo, ak ide o mimoriadne
zasadnutie,
aspoň 24 hodín pred
jeho
konaním.
Primátor mal, v zmysle citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení, zvolať zasadnutie
mestského zastupiteľstva v temiine, ktorý v žiadosfi uviedli poslanci.
Právo iného poslanca zvolať zastupiteľstvo, v pripade, že primátor nekoná v súlade s citovaným
ustanovením nebolo využité.
-

Ostatné zákonné podmienky pre zvolanie zastupiteľstva, čo sa týka lehoty a spôsobu oznámenia
konania zastupiteľstva, boli splnené.

Záver:
Na základe dôkazov získaných kontrolou mám za to, že primátor pochybil, že nezvolal zasadnutie MsZ
v termíne požadovanom poslancami, ale až v termíne 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie v zmysle
§ 12 zákona o obecnom zriadení, t,j, 19.01.2009 - čiže opäť dni neskôr ako v požadovanofn temiíne.
Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti mám za to, že sa nejednalo o závažné porušenie zákona. Okrem
toho uvedené ustanovenie zákona má len organizačnú povahu, S takýmto porušením zákon implicitne
počíta a ako právny dôsledok stanovuje oprávnenie iných osôb zvolať zasadnufie zastupiteľstva. Podľa
môjho názoru je pri porušení zákona treba nevyhnutne rozlišovať povahu ustanovenia, ktoré je porušené.
Zákon v týchto prípadoch musí stanoviť i dôsledky a pomšenie organizačnej normy je v zásade bez
dôsledkov. Správa bola prerokovaná s primátorom mesta. Kontrola bola ukončená prerokovaním správy.

Ing, Eva Chládková
Hlavný kontrolór mesta
V Kysuckom Novom Meste, dňa 18,03.2009
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