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VÝPIS Z UZNESENIA
č. 76/2011
Z 5. /asadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 09.06.2011

Mestské / ; i s t u p i t e ľ s i v o v K y s u c k o m N o v o m M e s t e

I. pľcľokovalo
v bode p r o g r a m u č. 12 správu hlavnej k o n t r o l ó r k y o f i n a n č n ý c h analýzach časopisu Z V Ľ S T I
a kina K Y S U C A a o v ý s l e d k u k o n l r o ! č. 1/2011 a č. 2/2011
II. b c ľ i e na vedomie
správu hlavnej k o n t r o l ó r k y o

finančných

analýzach časopisu Z V E S T I a k i n a K Y S U C A a o

výsledku kontrol č. 1/20] 1 a č. 2 / 2 0 1 1 .

III. ukladá
vyhlásiť v ý b e r o v é k o n a n i e na redaktora Zvestí a v y h l á s i ť v ý b e r o v é k o n a n i e na dodávateľa
grafiky a llače.
T : do nasledujúceho z a s t u p i t e ľ s t v a

Z : prednosta M s U

Ing. Ján Hartel, v. ľ
primátor mesta

MESTO
K y s u c k é Nové M e s t o
IČO-. 00314Q99, OlC: 2020í)Wy<Ji

Z a správnosť o d p i s u : L a b u d í k o v á , zamestnanec M s U

FINANČNÁ A N A L Ý Z A

Predmet:

ZVESTI K Y S U C K É H O NOVÉHO MESTA

Miesto a čas vykonania finančnej analýzy:

marec 2011, MsÚ Kysucké Nové Mesto

Uznesením č. 35/2011 zo dňa 10. marca 2011, uložilo mestské zastupiteľstvo hlavnej kontrolóiiíe
vypracovať finančnú analýzu mesačníka ZVESTI Kysuckého Nového Mesta.
Podkladom pre vypracovanie finančnej analýzy boli:
zmluvy o dielo na zhotovenie mesačníka a jeho distribúciu,
podklady organizačného oddelenia mestského úradu.
Mesačník Zvesti Kysuckého Nového Mesta (ďalej len „Zvesti") bol prihlásený k registrácii v decembri
1993 v náklade 1000 ks, v rozsahu 12 strán, periodicita 12 čisel za rok a s cenou 2,- Sk, Zvesti sú aktuálne
vydávané v náklade 2000 ks za mesiac (do novembra 2009 náklad predstavoval 2300 ks/mes.), predajná
cena je od septembra 2009 (uznesenie č. 176/2009) schválená vo výške 0,20 € (pôvodná cena 0,07€).

PRÍJMY

1.

Príjmy, ktoré mesto získava z vydávania mesačníka Zvesti, sú tvorené príjmami z inzercie a príjmami
z predaja novin. Príjmy za obdobie rokov 2006 až 2010 znázorňuje tabuľka č, 1,

2006

2007

2008

2009

2010

884,57

600,11

792,82

1 288,33

1 863,21

Predaj novín

1 034,25

1 087,88

1 873,78

1 807,62

2 317,14

Spolu [€]

1 918,82

1 687,99

2 666,60

3 095,95

4180,35

PRÍJMY [ € ] ~ ' " - ~ - - - ^
Inzercia

Tab. č, 1

Vysvetlivky:
Inzercia:
Inzercia v Zvestiach je spoplatňovaná v zmysle schváleného cenníka, ktorý rozlišuje
podmienky pre inzerovanie občanov a podmienky pre podnikateľské subjekty, organizácie a politické
strany, rovnako tak pre plošnú ako i riadkovú inzerciu. Ceny inzerátov znázorňuje tabuľka č, 2.

Plošná inzercia
1 strana

Vi strany

% strany

1^8 strany

Riadková inzercia *

FYZICKÉ OSOBY, CENA [fj

150

75

35

20

0,30

PRÁVNICKÉ OSOBY, CENA [€]

166

83

42

26

0,70
Tab. č. 2

* - pri druhom a ďalšom uverejnení riadkovej inzercie je zíava 10%.

Predaj:
Predaj Zvestí je uskutočňovaný na základe zmluvy odístríbúcii tlače medzí mestom
a jednotlivými predajcamí tlače. Predajcovia vykonávajú predaj za províziu. V roku 2010 predstavovala
provízia za predaj 0,03€ bez DPH (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou novín).

2,

VÝDAVKY

Výdavkami, ktoré vydavateľ Zvestí hradí, sú náklady na zhotovenie mesačníka (odmena redaktora)
tlačiarenské služby, grafické služby, náklady na tvorbu krížoviek a odmena lúštiteľom krížovky.
Výdavky na časopis v roku 2010 zobrazuje tabuľka č. 3.
ROK 2010

ODMENA
REDAKTOR

ODMENA
AUTOR
KRÍŽOVIEK

TLAČIARENSKÉ
SLUŽBY

GRAFiCKÉ
SLUŽBY

VSUVKY

VÝHRY

SPOLU

VÝDAVKY
(€1

7176

120

6 283,20

2 389,96

361,76

168

16 498,88
Tab. č. 3

Vysvetlivky:
Zhotovenie mesačníka:
Vydavateľ uzatvoríl s redaktorom dohodu o pracovnej činnosti za podmienok,
že práca je vykonávaná za odmenu 598,- € mesačne, v rozsahu 10 hodín týždenne, Dohoda je
uzatvorená na dobu určitú jeden rok.
Tlačiarenské služby: Tlač mesačníka Zvestí je zabezpečovaná na základe zmluvy o díeio uzatvorenej
medzi vydavateľom a firmou Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK, Kysucké Nové Mesto.
Dohodnutá cena, v zmysle zmluvy, je 0,22€ bez DPH za 1 kus mesačníka. Náklad novín je 2000 kusov
mesačne.
-

-

Grafické služby:
Grafické spracovanie mesačníka sa vykonáva na základe
zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi vydavateľom a firmou Juraj Jánošík - GRAFICKÉ ŠTÚDIO, Lodno. Cena za grafické
spracovanie jedného čisla novin je 199,16 € bez DPH.
Krížovky:

Na základe dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej na dobú určitú jeden rok, je táto

činnosť odmeňovaná sumou 10,-€za mesiac. Činnosť je vykonávaná v rozsahu päť hodín mesačne.
Vsuvky:

Tieto výdavky predstavujú výdavky na tlačiarenské služby nad rámec zmluvy o dielo,

v prípade, že vydavateľ požaduje zväčšenie rozsahu čísla Zvesti, Realizujú sa na základe objednávky
vydavateľa, príčom cena za mesačný náklad je 90,44 €,
-

Výhry:
Odmena za vylúštenie krížovky, jej výška bola upravená uznesením zastupiteľstva č.
176/2009 a je tvorená odmenou vo výške 6,- € za 1, miesto, 5,- € za 2, miesto a 3,- € za 3. miesto.

Výdavky na vydávanie Zvesti v predchádzajúcich obdobiach (2006 -2009) znázorňuje tabuľka č, 4,

Grafické služby

2 389,96

2 389,96

2 389,96

2 389,96

Vsuvky

808.60

-

181,70

820,04

Výhry

179,25

179,25

149,37

176,46

18 669,34

17 860

17 500,98

17 927,66

Spolu [€]

Tab, é. 4

3.

ROZDIEL MEDZÍ PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami mesta na vydávanie Zvesti v období od 2006 do 2010 znázorňuje
tabuľka č. 5.
ROK
F(NANČNr\,^
PROSTRIEDKY[€]\.^
PRÍJMY
VÝDAVKY
Rozdiel

2006

2007

2008

2009

2010

1 918,82

1 687,99

2 666,60

3 095,95

4 180,35

18 669,34

17 860

17 500,98

17 927,66

16 498,88

- 16 780,52

-16 172,01

- 14 834,38

- 14 831,71

•12 318,53
Tab, č. 5

Graf Č. 1 znázorňuje vývoj salda finančných prostriedkov rozpočtu mesta za obdobie rokov 2006 - 2010.
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Graf č. 1
Kysucké Nové Mesto, dňa 1.apríla 2011
tng. Eva Chládková
hlavná kontrolórka mesta

FINANČNÁ A N A L Ý Z A
Predmet:

KINO K Y S U C A

Miesto a čas vykonania finančnei analvzv: apríl 2011, MKŠS Kysucké Nové Mesto

Uznesením č, 35/2011 zo dňa 10. marca 2011, uložilo mestské zastupiteľstvo hlavnej kontrolórke
vypracovať finančnú analýzu Kina KYSUCA Kysucké Nové Mesto, Kino KYSUCA je v správe príspevkovej
organizácie MKŠS, Podkladom pre vypracovanie finančnej analýzy boli podklady poskytnuté správcom kina.
1.

PRÍJMY

Príjmy správcu tvoria príjmy z pravidelného premietania a dotácie z Ministerstva kultúry SR za vyzbierané
kultúrne poukazy (graníový program MK SR na podporu kultúrnych inštitúcii vo výchove a vzdelávaní). Počet
odohraných predstavení (komerčných, školských, filmový klub) a príjmy z kina predstavuje tabuľka č. 1
[údaje v období rokov 2008 - 2010),

Počet predstavení
Príjem [€]

2008

2009

2010

60

61

43

7 203

8 340

(1)

5 892 W(3}
Tab, č. 1

kde:
(1)
(2)
(3)

2.

- príjem za kultúme poukazy z uvedenej sumy predstavuje 29,42 % (2 454 €),
- príjem za kultúme poukazy z uvedenej sumy predstavuje 35,4 % (2 086 €),'
- suma zahŕňa í príjem za prenájom budovy vo výške 40 €.

VÝDAVKY

Výdavky správcu na prevádzku kina predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti budovy
kina (vrátane jej údržby a opráv) a výdavky na zabezpečenie jeho činnosti (funkcie) vrátane opráv a údržby
zanadeni na premietanie. Vývoj výdavkov kina KYSUCA v období rokov 2008 - 2010 predstavuje tabuľka
"
Výda ^^y[€]

ROK

2008

2009

2010

6108

6125

4 431

Vodné, stočné

299

465

358

Poistné

564

564

564

Prepravné a telekomunikačné
služby

531

736

665

Požičovné

4 282

5107

3 776

Odmeny

2 025

1 889

2 385

Údržba (budova + zariadenia)

2 988

3812

5699

Výdavky spolu [€]

16 797

18 698

17 879

—

—

Energie, (plyn, el. energia)

.

Čínno;

Budov

CD

Tab. č, 2

y
Vysvetlivky:
Budova: výdavky na energie, vodné a stočné, poistné sú výdavkami na základe zmluvných vzťahov
uzatvorených správcom kina.
Činnosť:
prepravné a telekomunikačné služby - výdavky na dopravu požičaných filmov, ktorá je
zabezpečovaná prostredníctvom poskytovateľov poštových služieb a náklady na telekomunikačné
služby (telefón),
požičovné - výdavky, ktoré je poskytovateľ kina povinný platiť filmovým spoločnostiam za
zapožičanie filmu. Výška poplatku je určená na základe zmluvy a jej výška je závislá od počtu
návštevníkov filmových predstavení,
odmeny - výdavky na premietanie filmu, poskytované premietačom na základe dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Údržba: predstavuje výdavky na opravu a údržbu:
a)

budovy - núdzové osvetlenie kina, náter strechy, zvodov na budove, úprava parkoviska pred
kinom (2008), oprava kúrenia (2010), V roku 2010 bolo na opravu sociálnych zaríadení použité
5 000,- €, ktoré bolí financované v rámci finančných operácií správcu (zostatok z minulých
rokov), t.j. neboli financované z príspevku, ktoré zriaďovateľ poskytol správcovi v roku 2010,

b)

zariadení - technická kontrola, výmena a nastavenie motora na premietacom zariadení, oprava
laserových snímačov (2009), kontrola kínotech, zaríadenia (2010).

Výdavky uvedené v tabuľke č. 2 neobsahuje ďalšie výdavky, ktoré nie je možné špecifikovať len pre kino
KYSUCA. Takýmito výdavkami sú:
poplatky a odvody Slovenskému zväzu ochranných práv (účtuje poplatky za kultúrne akcie bez
rozlišovania druhu akcie),
poštovné za odoslané faktúry, ktoré účtovníctvo nerozlišuje,
predaj vstupeniek, ktorý zabezpečuje v rámci kumulácie činnosti zamestnanec MKŠS,
čistenie phestorov budovy, ktoré zabezpečuje v rámci kumulácie činnosti zamestnanec MKŠS,
výdavky na bezplatné zabezpečenie priestorov pre umelecké súbory MKŠS, súbory CVČ Kysucké
Nové Mesto a divadelný súbor ZUŠ Kysucké Nové Mesto,
-

3.

výdavky na bezplatné zabezpečenie priestorov pre ZO SZCÍH (Slovenský zväz chovateľov), krúžku
mladých zoológov na činnosť, skladovanie a usporiadanie krajských a okresných výstav
drobnochovateľov.

ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI

Rozdiel medzí príjmami a výdavkami kina KYSUCA v období rokov 2006 - 2010 znázorňuje tabuľka č, 3,

KINO K Y S U C A

2008

2009

2010

Príjmy [€]

7 203

8 340

5 892

Výdavky [€]

16 797

18 698

17 879

Saldo (€]

- 9 594

- 10 358

-11 987
Tab. č, 3

Vývoj salda finančných prostriedkov v období roku 2006 - 2010 znázorňuje graf č. 1

graf č. 1
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Kysucké Nové Mesto, dňa 14,apríla 2011
ing. Eva Chládková
hlavná kontrolórka mesta

KONTROLA č. 1/2011

Kontrolovaný subjekt:

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

Predmet následnei fínančnei kontroly:

Kontrola

prideľovania

nájomných

bytov

a

uzatvárania

nájomných zmlúv.
Kontrolované obdobie:

rok 2010

Miesto a čas vykonania následnei finančnej kontroly: 13.04.2011 - 10,05,2011
Kontrolné

zistenia:

Kontrola bola vykonaná v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na
l. polrok 2011, Účelom kontroly bolo preveriť postup MsÚ prí prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú vo
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto (ďalej len „mesto"). Predmetom kontroly bolo dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov prí prideľovaní nájomných bytov mesta.
Kontrolnému orgánu boli ku kontrole predložené:

-

Smernica Mesta Kysucké Nové Mesto o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké
Nové Mesto,
spisy žiadateľov o pridelenie nájomných bytov podané v roku 2010,
spisy žiadateľov. Ktorým boli v roku 2010 pridelené nájomné byty,
evidencia pošty MsÚ- žiadosti o prenajatie nájomného bytu za rok 2010, 2009, 2008,
zoznam uchádzačov - evidencia žiadostí o nájomný byt v KNM, odd, bytové,
evidencia - „prepracovaná evidencia na konci r. 2009" - odd. bytové,
výpis z uznesenia MsZ č. 8/2003 zo dňa 7.10,2003 a 14,10.2003, bod E, 108,
sumy životného minima ustanovené Opatrením MPSVaR č. 300/2010 Z.z. a č. 252/2009 Z.z..

Kontrolou bolo zistené:
Mesto má vo vlastníctve 182 nájomných bytov, z toho:
Dubská cesta 1376
48 bytov
Murgašova 613
48 bytov
Komenského 922
10 bytov
Murgašova 994
6 bytov
Clementisova 1048
12 bytov
Štúrova 2591
27 bytov
Cesta do Rudiny
24 bytov
neodkúpené byty
7 bytov.
Pravidlá prídeľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta, upravilo Mestské zastupiteľstvo mesta
dokumentom s názvom Smernica Mesta Kysucké Nové Mesto o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve
Mesta Kysucké Nové Mesto (ďalej ten „Smernica"). Smernica bola vydaná na základe ustanovení § 12 ods.
1 a ods, 2 zákona č. 189/1992 Zb, o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými
náhradami (ďalej len „zákon o nájomných bytoch") súčinnosťou od 1,8:2002. Touto Smernicou bolo
realizované osobitné oprávnenie mesta uzatvárať nájomné zmluvy na byty vo vlastníctve mesta
predovšetkým s uchádzačom o byt podľa poradia určeného obcou. Smernica obsahuje štyri časti, v ktorých
definuje:
podmienky, ktoré musí uchádzač o nájomný byt vo vlastníctve mesta spĺňať,
postup mestského úradu prí spracovaní žiadosti,
kritériá na zostavovanie poradovníka uchádzačov o nájomný byt a postup jeho schválenia,
spôsob a dobu na ktorú sa uzatvárajú nájomné zmluvy na byty,
určenie výšky nájomného v nájomných bytoch.

Zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 7.10.2003 a 14.10.2003 prijalo uznesenie č, 8/2003 bod E.108,
ktorým schválilo, že prideľovanie bytov bez stanoviska komisie a mestského zastupiteľstva môže riešiť
v ojedinelých prípadoch primátor, s následným doriešením v komisií a v.mestskom zastupiteľstve,
V kontrolovanom období bolo podané 37 žiadosti o pridelenie nájomného bytu, kontrolný orgán vykonal
podrobnú kontrolu spisov a zistil:
A.
1.

žiadosti o nájomné byty
uchádzači o byt, ktorí nespĺňali podmienky pre zápis do zoznamu uchádzačov:

Uchádzači, ktorí podali neúplné žiadosť o prenajatie nájomného bytu sú v zmysle smernice vyzvaní, aby
údaje doplnili v lehote 15 dni. Ak na základe výzvy žiadosť nedoplnia, MsÚ im v lehote 30 dní od prijatia
žiadosti zašle oznam o tom, že nesplnili podmienky na zápis do zoznamu uchádzačov,
V kontrolovanom období MsÚ prijal štyri žiadostí, v prípade ktorých žiadatelia napriek výzve svoju žiadosť
potrebným spôsobom nedoplnili. Na tomto základe im bolo oznámené, že ich žiadosť sa ruší a tým sa
považuje za vybavenú. V spisoch sa nenachádzajú doklady o doručení písomnosti resp. podpisy,
potvrdzujúce prevzatie písomnosti, V jednom prípade žiadateľka zrušila svoju žiadosť.
V prípade jedného žiadateľa bolo zistené, že MsÚ pri vybavovaní žiadosti určil lehotu na doplnenie žiadosti
kratšiu ako určuje Smernica,
V tomto prípade nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s ustanovením Smernice časť II ods. 2 podľa
ktorého v prípade, že žiadosť o prenajatie nájomného bytu neobsahuje údaje uvedené v ods. 1 smernice,
vyzve Ms(j uchádzača, aby tieto údaje doplnil v 15 dňovej lehote. Podľa ods. 3 MsiJ do 30 dni odo dňa
podania žiadosti zašle uchádzačovi „Oznámenie o zápise do zoznamu uchádzačov o ibyf, resp. že nespĺňa
podmienky pre zápis do zoznamu uchádzačov o byt..

2. uchádzači o byt, ktorí splnili podmienky pre zápis do zoznamu uchádzačov:
Žiadatelia, ktorí splnili podmienky určené v Smernici, boli zapísaní do zoznamu uchádzačov o byt.
V evidencii žiadosti o nájomný byt sú tí, ktorí podali žiadosť v kontrolovanom období vedení pod poradovým
číslom 70 až 102, Z predložených spisov bolo zistené, že uchádzači o nájomný byt splnili podmienky na
zápis do zoznamu uchádzačov o byt tým, že predložili úplné žiadosti, potvrdenie o prijme, overené čestné
prehlásenie, že nie sú užívateľmi (nájomcami), príp, vlastníkmi bytu alebo rodinného domu na územi
Slovenskej republiky
Näjomnici bytov, ktorí žiadali o výmenu nájomného bytu neboli zaradení do zoznamu uchádzačov a neboli
vedení v evidencii žiaäateíov o byt.

B. prídeľovanie nájomných bytov
Poradovník zostavený z uchádzačov o nájomné byty, ktorí boli evidovaní na MsÚ, nebol v kontrolovanom
období zostavený ani schválený mestským zastupiteľstvom. Prídeľovanie nájomných bytov schvaľovalo
mestské zastupiteľstvo na základe predložených materiálov na svojich zasadnutiach. V kontrolovanom
období schválilo pridelenie nájomných bytov nasledovne:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 23.2.2010:
uznesenie č. T9/2010 - Eva Gazdíková, bez žiadosti, predchádzajúci nájom zrušený z dôvodu neplatenia,
nezapísaná v evidencii uchádzačov,
uznesenie č. 20/2010: Martina Starinská, žiadosť podaná 22.12,2009, por. číslo v evidencii uchádzačov: 69,
Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 21.4.2010:
uznesenie č. 59/2010 - Blanka Garbierová, bez žiadostí, užívateľka garsónky, pridelený 1 - izbový byt,
nezapísaná v evidencii uchádzačov,
uznesenie č, 77/2010 - Martina Bilíková, žiadosť podaná 30.12,2009, nezapísaná v evidencii uchádzačov,

/
uznesenie č. 78/2010 - Jana Janoušová, žiadosť podaná 15.10.2009, por. č. v evidencií uchádzačov: 66
uznesenie č, 79/2010 - Mária Remišová, žiadosť podaná 12.1.2010, nezapísaná v evidencii uchádzačov.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 14.6.2010:
uznesenie č, 121/2010 - Mária Jakubiková, žiadosť podaná 8.10,2010, por, č, v evidencii uchádzačov: 44,
uznesenie č. 122/2010- Pavel Frolo, žiadosť podaná 10.10,2008, por, č, v evidencii uchádzačov: 45,
uznesenie č, 123/2010 - Michal Frátrík, žiadosť podaná 7.9.2009, por, č, v evidencii uchádzačov: 61,
Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27.9.2010:
uznesenie č, 178/2010 - Barbora Holubová, žiadosť podaná 30.6,2010, por, č, v evidencii uchádzačov: 79,
uznesenie č, 179/2010 - Karolína Štrkáčová, žiadosť podaná 14.5,2010, por, č. v evidencii uchádzačov: 73,
uznesenie č, 180/2010 - Roman Baláž, žiadosť podaná 20,1,2010, nezapísaná v evidencii uchádzačov,
uznesenie č, 181/2010 - Daniel Adämek, žiadosť podaná 2004, por. č. v evidencii uchádzačov: 14,
uznesenie č. 182/2010- Michaela Príevozníková, žiadosť podaná 20.5.2010, por. č, vev, uchádzačov: 74,
uznesenie č, 183/2010- Renáta Škoríková, žiadosť podaná 18,8.2010, por. č, v evidencii uchádzačov: 87.
uznesenie č. 184/2010- Emil Remeň, žiadosť podaná 3.6.2010, por. č, v evidencii uchádzačov; 76,
uznesenie č. 185/2010 - Stanislav Krasňan, žiadosť podaná 20,11.2008, por. č. v evidencií uchádzačov: 46.
uznesenie č. 186/2010-Iveta Polepšeková, žiadosť podaná 8,9.2010, por. č. v evidencii uchádzačov: 89,

V prípade bytov, na ktoré bola poskytnutá štátna dotácia, je možné v zmysle Smernice uzatvoriť zmluvu na
dobu určitú jeden rok. Ostatné zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú alebo neurčitú. Štátna dotácia bola
poskytnutá na všetky byty vo vlastníctve mesta, okrem bytov na Dubskej ceste č. 1376, Kontrolou bolo
zistené, že s niektorými žiadateľmi (päť prípadov) boli nájomné zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako to
umožňuje Smernica,
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval tak, ako mu to ukladajú ustanovenia Smernice
časť 111. ods. 1 podľa ktorého Z uchádzačov evidovaných na Msij po prerokovaní kritérií v komisii zostaví
poradovník, ktorý sa schváli na mestskom zastupiteľstve. Podľa ods. 2 /7a základe rozhodnutia primátora
mesta, v súlade s poradovníkom schváleným mestským zastupiteľstvom uzatvorí správca Kysuca, s.r.o.
s uchádzačom nájomnú zmluvu. Podľa ods. 3 nájomné zmluvy sa budú uzatvárať na byty na ktoré bola
poskytnutá štátna dotácia na dobu určitú jeden rok.

Záver:
Kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenia všeobecne záväzného naríadenía mesta - Smernice tým, že:
1,

nedodržal formálne náležitosti prí administratíve podaných žiadostí, ktoré nespĺňali podmienky
Smernice,

2,

nedodržal postup prideľovania nájomných bytov mesta tým, že nezostavil poradovník uchádzačov
o nájomné byty,

3,

nedodržal dobu na ktorú je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu,

4,

neupravil Smernicu v časti, ktorá je neplatná z dôvodu zmeny zákona na ktorý sa odvoláva.

Správa bola v súlade so zákonom o finančnej kontrole prerokovaná so zodpovednou osobou kontrolovaného
subjektu. Zároveň bolo kontrolovanému subjektu uložené prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku, predložiť písomný zoznam týchto opatrení a predložiť kontrolnému
orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení.

KONTROLA č. 2/2011
Kontrolovaný subjekt:

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

Predmet kontroly

Kontrola VZN č,1/2006 o vykonávaní opatrení na sociálnoprávnu ochrany deti
a sociálnej k urateíy.

Kontrolované obdobje:

rok 2010

Miesto a čas vykonania kontroly:

Kontrolné

06.05,2011 - 17,05,2011, MsÚ

zistenia:

Kontrola bola vykonaná v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na
I. polrok 2011. Účelom kontroly bolo preveriť stav v plnení ustanovení zákona č. 350/2005 Z,z,
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnej kuratele").
Predmetom kontroly bolo:

-

preverenie obsahovej úplnosti všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kysucké Nové Mesto č, 1/2006
o postupe prí poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately (ďalej len „VZN č, 1/2006"),dodržiavanie VZN č. 1/2006.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Zákon o sociálnej kuratele upravuje sociálnoprávnu ochranu deti a sociálnu kuratelu na zabezpečenie
predchádzania vzniku krízových situácii v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí,
predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu
detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov. Jedným z orgánov,
ktorým zákon o sociálnej kuratele zveruje výkon, opatrení na ochranu sociálnoprávnej ochrany detí
asociálnej kurately, je obec. V ustanoveniach § 75 zákon o sociálnej kuratele taxatívne vymedzuje
pôsobnosť mesta v tejto oblasti a určuje základné povinnosti, ktoré je mesto povinné zabezpečovať,
Z uvedených povinností je mesto okrem iného povinné poskytovať;
1.

2.

rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia podľa
§ 64 ods, 1 pism, a).
finančné prostriedky podľa § 65.

k bodu 1
Podľa § 64 ods. 1 zákona o sociálnej kuratele Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom
alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a
umiestnené do detského domova, a na podporu úpravy ich rodinných pomerov
aj obec môže poskytovať príspevok na dopravu.
Príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené môže obec poskytovať rodičom
dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú podľa osobitného predpisu obyvateľmi obce.
Podľa § 64 ods. 2, druhá veta zákona o sociálne] kuratele Ak obec poskytuje príspevok na dopravu podľa
prvej vety, podmienky poskytovania tohto príspevku, jeiio formu a podrobnosti jeho poskytovania ustanoví
obec vo všeobecne záväznom nariadení. l!)fo/mácie o účelnosti poskytnutého príspevku na dopravu obec
získava z individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.

K bodu 2
Podľa § 65 ods. 1 zákona o sociálnej kuratele Ak je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o
dieťa, oíjyvafermj obce, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a dieťa sa preukázateľne zdržiavalo na jej
území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení
ústavnej starostlivosti, obec vyčlení finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na úpravu a obnovu rodinných
pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa.. Ods. 2 Ak nie je možné alebo účelné
použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov fyzických osôb poďfa odseku 1, obec
môže vyčlenené finančné prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do
osobnej starostlivosti, a na podporu utvorenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa. Ods. 4 Spôsob
použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa urči
obec vo všeobecne záväznom nariadení.

Na základe splnomocnenia v zákone o sociálnej kuratele vydalo mesto VZN č. 1/2006, ktorým rozhodlo
o príspevku na dopravu a upravilo podmienky poskytovania finančného príspevku na dopravu do detského
domova, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu. Uvedené VZN nadobudlo účinnosť 1,
apríla 2006. V kontrolovanom období mesto neposkytlo príspevok na dopravu v zmysle VZN č, 1/2006.
Kontrolou bolo zistené, že mesto neupravilo spôsob použitia prostriedkov na úpravu a obnovu-rodinných
pomerov dieťaťa všeobecne záväzným nariadením tak, ako mu to ukladá zákon o sociálnej kuratele.

Záver:
1,

Kontrolovaný subjekt nedodržal povinnosť vyplývajúcu zo zákona o sociálnej kuratele a všeobecne
záväzným nariadením neupravil podmienky na poskytovanie finančných prostriedkov na úpravu
a obnovu rodinných pomerov dieťaťa.

Sprava bola v súlade so zákonom o finančnej kontrole prerokovaná so zodpovednou osobou kontrolovaného
subjektu. Zároveň bolo kontrolovanému subjektu uložené prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku, predložiť písomný zoznam týchto opatrení a predložiť kontrolnému
orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení.

V Kysuckom Novom Meste. 27. mája 2011

Ing. Eva Chládková
hlavná kontrolórka mesta

