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 Hlavná kontrolórka mesta a ÚHK							
      Mesta Spišská Nová Ves
 S p i š s k á  N o v á  V e s 

Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky a ÚHK Mesta Spišská Nová Ves 
za I. štvrťrok 2009


Podľa  plánu kontrolnej činnosti  Útvaru hlavného kontrolóra  Mesta   Spišská   Nová   Ves   na I. polrok 2009 podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „Zásad kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou“  boli vykonané  nasledovné kontroly:

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly

 v rozpočtovej organizácií Mesta Spišská Nová Ves „Domov dôchodcov Spišská Nová Ves“     za rok 2008 v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  v znení neskorších predpisov.
Predmet kontroly:
Tvorba a plnenie príjmov a výdavkov verejného rozpočtu, dotácie, príspevky a finančné výpomoci zo štátneho rozpočtu
C. Čerpanie verejných výdavkov  
C.1.	 Kapitálové  výdavky 
Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného  majetku, včasnosť a správnosť zaraďovania hmotného a nehmotného  majetku do používania, dodržiavanie rozpočtových opatrení, zúčtovanie kapitálových výdavkov. 
C.2. 	Bežné  výdavky rozpočtu 
Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia bežných výdavkov v danom rozpočtovom roku, bežné výdavky realizované cez pokladnicu, mzdové a ostatné osobné výdavky / náklady, dodržiavanie rozpočtových opatrení 
C.5. 	Tvorba a použitie fondov
Fond sociálny - tvorba
C.9.  	Uplatňovanie ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
  	audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, vykonávanie priebežnej finančnej kontroly, dodržiavanie povinností vedúceho orgánu verejnej správy
C.10. 	Verejné obstarávanie – dodržiavanie zákona č.  č. 523/2003
Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní
 ZHRNUTIE VÝSLEDKOV NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY:
Vykonanou dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych nariadení a predpisov a vnútorných predpisov vydaných na ich základe.	
S P R Á V A
o vybavovaní sťažnosti a petícií za I. štvrťrok 2009
          Útvar hlavného kontrolóra vedie evidenciu sťažností, petícií podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990Z.z. o petičnom práve,   evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií  podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

K 31. 03. 2009  Mesto Spišská Nová Ves  prijalo do evidencie sťažnosti a petície uvedené nasledovnej tabuľke:
			 
Sťažnosti a petície za I. štvrťrok 2009:        
       
Číslo sťažnosti
Dátum doručenia
Dátum vybavenia
Obsah podania
Výsledok


01/2009


19. 01. 2009


04. 02. 2009
Sťažnosť obyvateľov obytného domu na parkovisko, ktoré vzniklo priamo na trávnatej ploche


opodstatnená
02/2009
23. 01. 2009
10. 02. 2009
Pripomienka k cestovnému poriadku
opodstatnená


03/2009


30. 01. 2009


24. 02. 2009
Znečisťovanie a ohrozovanie životného prostredia, “Ralley Dakar Hutnícka“, na ploche medzi bytovkami ul. Hutnícka.


opodstatnená



04/2009



02. 02. 2009



12. 02. 2009
Sťažnosť na držanie psa v byte za Hornádom 6, ktorý svojím neustálym vytím a štekotom znepríjemňuje bývanie ostatným vlastníkom bytov.

Políciou špecifikované ako priestupok -
zaslané na vedomie


05/2009


06. 03. 2009


07.04. 2009
Sťažnosť na vlastníka domu, poslanca mesta. Sťažnosť bola postúpená komisií kontroly, zaslané predlženie lehoty do 60 dní.


čiastočne opodstatnená

06/2009

16. 02. 2009

10. 03. 2009
Sťažnosť na postup komisie pri prideľovaní bytov 

neopodstatnená


07/2009


18. 02. 2009


18. 03. 2009
Sťažnosť obyvateľov bytového domu Slovenská 10 na problém premnoženia holubov
Rieši sa vhodný návrh spôsobu odchytu voľne žijúcich holubov
08/2009
09. 03. 2009
30. 03. 2009
Sťažnosť o prihlásenie na trvalý pobyt
neopodstatnená
09/2008
10. 03. 2009
06. 04. 2009
Sťažnosť na neodborný výrub stromov
čiastočne opodstatnená


10/2009


06. 03. 2009


02 .03.2009
Petícia na preloženie vedenia vysokého napätia, uvedený problém bol osobne prejednaný na  MsÚ dňa 02. 03. 2009


neopodstatnená
 
S P R Á V A
o kontrole splnenia opatrení prijatých na nápravu  nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou, odstránenie príčin ich vzniku  a určenie zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnenie opatrení voči ním podľa osobitného predpisu vo  za I. štvrťrok 2009
1/ V Zápisnici o výsledku následnej finančnej kontroly č. PK-11/2008 v subjekte „Zoologická záhrada Spišská Nová Ves“ zástupca kontrolovaného subjektu na základe správy o výsledku finančnej kontroly mal prijať opatrenia do 08. 01. 2009, predložiť písomnú správu o náprave nedostatkov do 15. 01. 2009 a určiť zodpovedných zamestnancov do 15. 01. 2009.
Kontrolou povinnosti určených v zápisnici č. PK-11/2008  neboli zistené nedostatky a termíny boli splnené.

2/ V Zápisnici o výsledku následnej finančnej kontroly č. NK-02/2008, „Následná finančná  kontrola v zmysle Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ, dňa19. 06. 2008 č. 370 k bodu 17 – Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľnosti a kontroly škôd spôsobených Mestu Spišská Nová Ves z dôvodu nezískania nehnuteľnosti Sadová 1 do vlastníctva mesta“. mali vedúci odborov mesta ako zástupcovia kontrolovaného subjektu na základe správy o výsledku finančnej kontroly  prijať opatrenia do
30. 01. 2009, predložiť písomnú správu o náprave nedostatkov do 13. 02. 2009 a určiť zodpovedných zamestnancov do 13. 02. 2009.
Kontrolou povinnosti určených v zápisnici č. NK-02/2008 neboli zistené nedostatky a termíny boli splnené.	

