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1. Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá uznesením č. 28 –XV/2016 z 25. 2. 2016 schválilo úlohy pre priznanie odmeny hlavnej kontrolórke a uložilo MsÚ každoročne vyhodnotiť ich plnenie a predložiť mestskému zastupiteľstvu do konca februára.

2. Návrh na uznesenie

Uznesenie číslo - XXXIV/2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí 15. 02. 2018 prerokovalo
Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2017 pre priznanie odmeny hlavnej kontrolórke
v roku 2018, a toto
a) b e r i e na v e d o m i e
b) ukladá
vyplácať odmenu vo výške .... % mesačného platu hlavnej kontrolórky
Z: MsÚ
T: mesačne v r. 2018

3. Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2017 pre priznanie odmeny
hlavnej kontrolórke v roku 2018

1. Mimo plánu kontrolnej činnosti a zákonných povinností sa podieľať
na pripomienkovaní návrhov nových všeobecne záväzných nariadení
mesta
Za splnenie úlohy prislúcha odmena vo výške 4 % mesačnej mzdy
hlavnej kontrolórky.
Plnenie:
- VZN O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
Pripomienky boli zaslané mailovou poštou vedúcej ekonomického oddelenia, na vedomie dané primátorke mesta a prednostovi úradu 24. novembra 2017. Po zapracovaní pripomienok ešte 27. novembra osobne konzultované spresnenia so správkyňou
dane za ubytovanie
- VZN č. 9/2017 - Nar. O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Pripomienky k prvej verzii návrhu boli zaslané mailovou poštou vedúcej ekonomického oddelenia, na vedomie dané primátorke mesta a prednostovi úradu 27. 11. 2017.
Konzultované boli v ten istý deň aj s prednostom MsÚ.
Pripomienky k druhej verzii boli analyzované s právnikom 28. novembra a obratom
navrhnuté doplnenia správkyni poplatku.
- VZN o poskytovaní jednorázového príspevku pre narodené dieťa
Keďže takýto príspevok mesto už poskytovalo, nešlo o nový dobrovoľný príspevok
mesta, sú naň v rozpočte vyčleňované finančné prostriedky, nemala HK pripomienky k zminimalizovaniu adminitratívnych postupov pri vybavovaní žiadosti o tento
príspevok, ktoré bolo dôvodom zmien v porovnaní s dovtedy platným znením.
- VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá a o určení výšky mesačných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach... ,
schvaľované na júnovom zasadnutí MsZ.
Bolo menené z dôvodu úpravy výšky príspevku v CVČ, k čomu HK nemala pripomienku.

Priznaná odmena vo výške ...... % mesačnej mzdy hlavnej kontrolórky.

2. Mimo plánu kontrolnej činnosti a zákonných povinností sa podieľať
na pripomienkovaní návrhov nových interných predpisov MsÚ smerníc
Za splnenie úlohy prislúcha odmena vo výške 4 % mesačnej mzdy
hlavnej kontrolórky.
Plnenie:
- Smernica o vybavovaní sťažností a petícií na Mestskom úrade a orgánoch územnej
samosprávy v Starej Turej a vedení evidencie priestupkov.
a/ nová smernica, prvá verzia, bola vypracovaná v júni 2017, bola skontrolovaná
a výsledok bol zaslaný 21. júna prednostovi MsÚ a právnikovi mailovou poštou
b/ druhá verzia bola zaslaná na pripomienkovanie 27. júna a v ten istý deň opäť pripomienkovaná u dotknutých zamestnancov elektronicky
- Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 4/2015 – Dodatok č. 2 upravil
článok 16 bod. 9 písm. b/ tak, že pri riešení škodových udalostí, ktoré vzniknú mestu
rozhoduje primátor od sumy prevyšujúcej 170,00 € do sumy nižšej ako 3 500,00 €
bez nutnosti predchádzajúceho prerokovania v komisii pre financie, rozpočet a majetok mesta. Nakoľko komisie zriadené pri MsZ sú poradnými orgánmi zastupiteľstva,
nemala HK pripomienky k vynechaniu prerokovania škodovej udalosti tohto rozsahu
v menovanej komisii pri rozhodovaní primátorky o takejto udalosti.
- Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá – Dodatok č. 3 dopĺňa do Zásad
nový článok, ktorý upravuje zriadenie vecného bremena na majetku mesta /kompetencie, výšku odplaty, znášanie nákladov/. V procese prípravy dodatku HK skúmala zákonnú úpravu zriadenia vecného bremena pri umiestňovaní inžinierskych sietí
pre oprávnených z vecného bremena, ktorými sú správcovia týchto sietí, najmä z pohľadu odplatnosti
HK upozornila elektronickou poštou 13. novembra 2017 vedenie mesta i príspevkových organizácií mesta na novelizáciu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy vo vzťahu k rozpočtom príspevkových organizácií mesta a nutnosť aktualizovať smernicu č.7/2015 o zásadách rozpočtového hospodárenia.

Priznaná odmena vo výške ...... % mesačnej mzdy hlavnej kontrolórky.

3. Vykonať operatívne kontroly na základe požiadavky poslancov
Za splnenie úlohy prislúcha odmena vo výške 4 % mesačnej mzdy
hlavnej kontrolórky.
Požiadavky poslancov na vykonanie operatívnych kontrol neboli uplatnené.
Napriek svojej pracovnej neschopnosti, hlavná kontrolórka spracovala stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2016.

Nad rámec svojich zákonných povinností:
HK pripravila podklad pre rozhodovanie o postupe mesta v súvislosti so zákonom
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora najmä vzhľadom na nejasnosti ohľadom povinnosti registrácie rozpočtových a príspevkových organizácií
mesta a dotazu Lesoturu, s.r.o.
V súvislosti so zverejňovaním materiálov MsZ upozornila na porade prednostu
24. októbra 2017 mestský úrad: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v paragrafe 5 upravuje povinné zverejňovanie informácií v ods. 8 obecnými zastupiteľstvami s poukazom na ods. 2, pričom vôbec nejde o všetky prerokúvané materiály.
Zákon o ochrane osobných údajov chráni fyzické osoby pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov. Zverejnením osobných údajov napr. pri materiáloch majetkovej povahy v rozsahu meno, priezvisko, adresa, s výnimkou ustanovenia paragrafu 5 ods. 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, mesto porušuje zákon
o ochrane osobných údajov.

Priznaná odmena vo výške ...... % mesačnej mzdy hlavnej kontrolórky.

