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Návrh na uznesenie
Mestské zastupite stvo vo Svidníku v súlade so zákonom . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Informatívnu správu o kontrole vybavovania s ažností v roku 2014.
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Dôvodová správa
Na základe plánu kontrolnej innosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok
2015, v nadväznosti na ustanovenie § 18 VZN mesta Svidník . 1/2010 o postupe pri
podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania s ažností
fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník, predkladá hlavný
kontrolór mesta Svidník Informatívnu správu o kontrole vybavovania s ažnosti na Mestskom
úrade vo Svidníku za rok 2014.
Základným všeobecne záväzným predpisom upravujúcim problematiku vybavovania
s ažnosti je zákon NR SR . 9/2010 Z.z. o s ažnostiach v z.n.p.
VZN . 1/2010 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní
a kontrole vybavovania s ažností fyzických a právnickych osôb v podmienkach samosprávy
mesta Svidník je spracované v súlade so zákonom NR SR .9/2010 o s ažnostiach v z.n.p. a
rozpracované na podmienky samosprávy mesta Svidník.
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Hlavný kontrolór mesta Svidník

Informatívna správa o kontrole vybavovania s ažností v roku 2014

V roku 2014 bolo na MsÚ vo Svidníku zaevidovaných 5 s ažností. Centrálna
evidencia s ažností je vedená u hlavného kontrolóra mesta Svidník.
Vybavovanie s ažností v roku 2014:
Oznámenie
o výsledku
s ažnosti

Lehota
vybavenia
od - do

odbor VDŽPaRR

Vyhotovenie
zápisnice
a výsledku
s ažnosti
vyhotovená

zaslané

2/S . - 2014

odbor VDŽPaRR

vyhotovená

zaslané

3/S . - 2014

mestská polícia

vyhotovená

zaslané

4/S . - 2014

primátor mesta

vyhotovená

zaslané

5/S . - 2014

primátor mesta

vyhotovená

zaslané

31.3.2014
30.4.2014
9.4.2014
18.7.2014
29.5.2014
18.8.2014
18.7.2014
22.8.2014
13.8.2014
9.10.2014

Ozna enie
s ažnosti

Vybavoval

1/S . - 2014

P. .
1/S . - 2014

Vybavená ako
neopodstatnená

2/S . – 2014

neopodstatnená

3/S . - 2014

neopodstatnená

4/S . - 2014

neopodstatnená

5/S . - 2014

opodstatnená

Predmet s ažnosti
s ažnos ob ana bývajúceho na
Ul. Kutuzovovej na vlastníka mestskej tržnice
na odstránenie pred žených striech na mestskej
tržnici
s ažnos podnikate a predajne záhradnej
techniky na Ul. Stropkovskej na postup MsÚ
pri odstra ovaní ozna enia prevádzky
s ažnos ob ana bývajúceho na Ul. . Štúra na
hluk mládeže pred bytovkou V-2
s ažnos na netransparentné výberové konanie
v meste Svidník
s ažnos ob ianky bývajúcej na Ul.
Duklianskej na neoprávnený predaj ovocia
a zeleniny na mestskej tržnici Svidník
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S ažnos . 1/S . – 2014 bola s ažnos ou ob ana mesta bývajúceho na Ul. Part.
Kmi a, na vlastníka mestskej tržnice na Ul. Sovietskej, na odstránenie pred žených striech na
mestskej tržnici. Uvedený s ažovate si prechodom mimo chodník cez verejnú zele pre al
elnú as temena na vlnitom plechu, ktorým je prikrytá strecha stánkov. Vzh adom k tomu
chcel vedie i bolo vydané povolenie na úpravu prístrešku- strechy, resp. kto vydal povolenie
na úpravu strechy.
S ažnos bola prešetrená odborom výstavby, dopravy, životného prostredia
a regionálneho rozvoja MsÚ vo Svidníku ako neopodstatnená. Pod a § 56 zákona . 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p. sa stavebné povolenie ani ohlásenie
nevyžaduje pri krátkodobých prenosných zariadeniach ako sú predajné stánky. Predajné
stánky nie sú stavebnou konštrukciou, ktorá je pevne spojená so zemou.
S ažnos . 2/S . – 2014 bola s ažnos ou podnikate a predajne záhradnej techniky na
Ul. Stropkovskej na postup MsÚ pri odstra ovaní ozna enia prevádzky Technickými
službami mesta Svidník.
S ažnos prešetril odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho
rozvoja MsÚ vo Svidníku ako neopodstatnenú. Reklamné zariadenie podnikate používal bez
predpísaného povolenia, ktoré bolo navyše osadené na zariadení – st pe verejného osvetlenia,
ktoré je majetkom mesta. Bol oboznámený s tým, že má odstráni svoju reklamu. Vzh adom
na to, že reklamné zariadenie neodstránil , bolo odstránené Technickými službami mesta
Svidník.
S ažnos . 3/S . – 2014 bola s ažnos ou ob ana mesta bývajúceho na Ul. . Štúra na
hluk mládeže pred bytovým domom V-2. S ažnos prešetrila mestská polícia v spolupráci
s hlavným kontrolórom. Boli vykonané obhliadky po as d a pred bytovým domom V-2.
nebol zistený zvýšený hluk pred uvedeným bytovým domom, ktorý by spôsobovala hrajúca sa
mládež. Ani pri obhliadkach v no ných hodinách v ase tzv. no ného k udu nebol zistený
žiaden hluk pred uvedeným bytovým domom.
Napriek tomu, že pri prešetrovaní tejto s ažnosti neboli zistené porušenia príslušných
právnych predpisov, mestská polícia bude monitorova priestor pred bytovým domom V-2.
S ažnos . 4/S . – 2014 bola s ažnos ou 3 ú astníkov výberového konania na
netrasparentné výberové konanie v meste Svidník v rámci projektu „ Komunitné centrum
pokra uje“ .
S ažnos prešetril a vybavil primátor mesta ako neopodstatnenú. V rámci výberového
konania na pozície komunitného konzultanta a asistenta komunitného konzultanta výberová
komisia zodpovedne komplexne posúdila schopnosti, zru nosti a predpoklady jednotlivých
uchádza ov a v tajnom hlasovaní rozhodla.
S ažnos . 5/S . – 2014 bola s ažnos ou ob ianky bývajúcej na Ul. Duklianskej.
Obsahom s ažnosti bol neoprávnený predaj ovocia a zeleniny na mestskej tržnici vo Svidníku
ob anom Po skej republiky.
S ažnos prešetril a vybavil primátor mesta ako opodstatnenú. Pri prešetrení s ažnosti
bolo zistené, došlo k porušeniu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, pod a
ktorého prenajatý a spravovaný majetok nemôže nájomca alebo správca prenajíma inému
subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu mesta. Zárove nebolo dodržané VZN
mesta Svidník .1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach.
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Na základe zistených skuto ností boli prijaté opatrenia na dodržiavanie uvedeného
VZN. Kontrolná innos na trhovisku bude vykonávaná pravidelne zamestnancami mesta a
hlavným kontrolórom mesta. Technické služby mesta Svidník, ako správca trhoviska, boli
upozornení na dodržiavanie príslušného VZN a tiež interných noriem mesta Svidník.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že s ažnosti v roku 2014 boli vybavené v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR .9/2010 Z.z. o s ažnostiach v z.n.p..

Ing. Stanislav Fek
hlavný kontrolór mesta
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