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V Žiline dňa 18.09.2008

NÁVRH   NA  UZNESENIE   MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA   v   ŽILINE

Uznesenie č. __________/2008


Mestské zastupiteľstvo  v Žiline


	Schvaľuje    

______________________________________________________________

	Správu č. 10/2008  z vykonanej kontroly dodržiavania Smernice prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina a kontrolu vykonaných prác na cintorínoch v prímestských častiach v súlade so VZN č. 8/2007- Zásady prevádzkovania pohrebísk v meste Žilina.

















                                         Dôvodová správa



Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti ÚHK na 1. polrok 2008, schválený Uznesením č.3/2008 Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 11. februára 2008, doplnený Uznesením MZ č.3/2008  a následným poverením č.10/2008 na vykonanie kontroly, vydanou hlavnou kontrolórkou Mesta Žilina zo dňa 02.júna 2008.

	Vzhľadom na skutočnosť, že uznesením MZ č. 3/2008 bol doplnený zo strany poslancov návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2008 v bode 9. Vykonať kontrolu, o ktorú požiadajú poslanci MZ,   o zadanie úlohy 9.  b/ Vykonať kontrolu vykonaných prác na cintorínoch v prímestských častiach, ktorá bola prenesená do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2008, hlavná kontrolórka predkladá  správu o vykonanej kontrole individuálne.


    ÚTVAR     HLAVNÉHO      KONTROLÓRA     MESTA        Ž I L I N A  
 
S P R Á V A     do  MZ – Správa č. 10/2008
z vykonanej kontroly dodržiavania Smernice prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina od 01.03.2008 a kontrolu vykonaných prác na cintorínoch v prímestských častiach v súlade  so Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2007  -  Zásady prevádzkovania pohrebísk v meste Žilina.

Úvodná časť správy

Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti ÚHK na 1. polrok 2008, schválený Uznesením č.3/2008 Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 11. februára 2008, doplnený Uznesením MZ č.3/2008  a následným poverením č.10/2008 na vykonanie kontroly, vydaným hlavným kontrolórom Mesta Žilina zo dňa 02.júna 2008.

Kontrolu vykonali :
Libuša Mišová – Vedúca kontrolnej skupiny
kontrolórka Útvaru hlavného kontrolóra č. ÚHK ZA 08 001

Mária Kosová – Členka kontrolnej skupiny
kontrolórka Útvaru hlavného kontrolóra  č. ÚHK ZA 08 002

Predmet kontroly :
Vykonanie kontroly dodržiavania Smernice prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina od 01.03.2008 /ďalej len Smernica/ a kontrolu vykonaných prác na cintorínoch v prímestských častiach v súlade  so Všeobecne záväzným nariadením č.8/2007 – Zásady prevádzkovania pohrebísk v meste Žilina a Zmluvy o poskytovaní verejno-prospešných služieb /prác/ - cintorínske služby vrátane jej dodatkov, ktorá bola uzatvorená s fy Funeral a spol. s.r.o., Žiline  /ďalej fy Funeral/. 

Kontrolované obdobie :                    mesiac máj 2008

Kontrola bola vykonaná v čase od  02.06.2008 do 30.06.2008


Hlavná časť správy


Kontrolou bolo zistené :
Dňa 07.10.1991 bola uzatvorená zmluva  o poskytovaní verejno – prospešných služieb /prác/ medzi fy FUNERAL pohrebné služby a Mestom  Žilina  na dobu do 01.11.1994. Dodatkom č. 1 ku tejto zmluve uzavretým dňa 21.02.1994 bola doba poskytovania služieb upravená do 01.01.2004 , dodatkom č. 2 uzavretým dňa 12.01.1998 do 31.12.2010 a dodatkom č.3 uzavretým dňa 31.12.2007, ktorým  sa vecne vymedzuje rozsah a druh kontrahovaných služieb, ako aj ich finančné krytie, čím zásadným spôsobom precizuje zmluvu zo dňa 07.10.1991 o poskytovaní verejno – prospešných služieb /prác/ - cintorínske služby.
Taktiež na základe Zmluvy č. 76/Právne/96 o nájme nebytových priestorov a správe majetku Mesta Žiliny a jej dodatkov číslo 1,2,3, 4 fy FUNERAL zabezpečuje pre Mesto Žilina cintorínske služby v zmysle zákona 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
Správca cintorína je viazaný pri výkone a zabezpečovaní služieb na pohrebiskách VZN č. 8/2007 Zásady prevádzkovania pohrebísk v meste Žilina a rešpektovaním Smernice prednostu MsÚ o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v Meste Žilina. 
Na základe Smernice odbor dopravy a komunálnych služieb  / ďalej len ODaKS / je zodpovedný za plánovanie, zabezpečenie a kontrolu vykonaných prác.
Na základe dohody podľa uvedenej smernice fy Funeral  má predkladať týždenný rozpis  prác a činností / návrh /  najneskôr vo štvrtok predchádzajúceho týždňa pred týždňom samotného výkonu prác ODaKS, ktorý tento návrh potvrdí, prípadne upraví.

Fy Funeral je povinná do 7.00 hod nasledujúceho pracovného dňa zaslať ODaKS elektronickou poštou, prípadne písomnou formou  s potvrdením prevzatia podateľňou výkaz vykonaných prác.
Zodpovedný pracovník ODaKS za výkon jednotlivých činností je povinný písomne potvrdiť vykonané práce najneskôr do 14,00 hod. nasledujúceho dňa elektronickou poštou a následne odoslať v písomnej forme.

Práce, ktoré boli vykonávané a vyfakturované za mesiac máj 2008 :
V mesiaci máj 2008 fy Funeral a spol. s r.o. predložila  týždenné rozpisy prác a činností elektronickou poštou   na 19  týždeň      04.05.2008       /od   05.05.2008 do 11.05.2008 /
                                          20 týždeň      11.05.2008       / od  12.05.2008  do 18.05.2008 /
                                          21 týždeň      19.05.2008       / od  19.05.2008  do 25.05.2008 /
                                          22 týždeň      26.05,2008       / od  26.05.2008  do 31.05.2008 /

Denné hlásenie vykonaných prác bolo hlásené na nasledovné dni  :
2,3,4,5,6 – hlásené nasledujúci deň
7. -  9.5.2008  - bolo  hlásené   8.5.2008
12. – 16.5.2008  - hlásené 18.5.2008 
21,22,23 a 26.5.2008 – bolo hlásené v príslušný deň vykonania

Denné hlásenie  nebolo zaslané  19.5.2008, 20.5.2008 a od 26.5.2008 ,
7.-9.5.2008 a  12. – 16.5.2008 neboli hlásené denne .

Zamestnanec ODaKs, zodpovedný za výkon jednotlivých činností,  nie vždy dôsledným spôsobom mohol odsúhlasiť fy Funeral vykonané práce nasledujúci deň v zmysle Smernica.

Mesačná fakturácia vykonaných prác  na Mestský úrad v Žiline došla dňa 13.06.2008


Kontrolou jednotlivých cintorínov bolo zistené :

Dňa 5.06.2008 boli vykonané nasledovné kontroly – miestne zisťovanie:

Pohrebisko  v Bytčici kat. a evan.- bolo vidno, že pohrebisko bolo kosené,  pokosená tráva nevyhrabaná, nachádzala sa okolo hlavného chodníka a medzi niektorými hrobmi nebola vykášaná tráva. Podľa týždenného rozpisu prác  mali byť vykonané tieto práce : od 1.6 do 8.6.2008 kosenie.
V dennom hlásení zo 6.5.2008 je uvedené, že boli vykonané tieto práce : zametanie, odvoz smetí, čistenie /evan. pohrebisko /.                                                                                                       Fakturované sú uvedené práce : 6.5.2008 čistenie, hrabanie, odvoz smetí na evan. pohrebiskú /1 pracovník 8 hodín/ /, 21.5.2008  čistenie , hrabanie, odvoz smetí na  kat. pohrebisku /1 pracovník 8 hodín /, od 26.5 do 28.5.2008  kosenie /5 pracovníkov po 8 hodín /,   30.5.2008 odvoz smetí, údržba cintorína /1 pracovník 8 hodín /.
Práce, ktoré sú rozpísané v prílohe faktúry od 26.5.2008  /kosenie/ a sú fakturované neboli hlásené  na ODaKS.
Pokosená tráva nebola vyhrabaná, medzi niektorými hrobmi tráva nevykášaná /kat. pohr./

Pohrebiská v Trnovom a v Mojšovej Lúčke -  kosilo sa /1 pracovník/, pokosená tráva  nevyhrabaná. V týždenných rozpisoch  prác  v mesiaci máj nie je zahrnuté kosenie uvedených pohrebísk, až   od 1. 6. do 8.6.2008  malo byť  na týchto pohrebiskách kosené.  Pri vstupe na pohrebisko  v  Mojšovej Lúčke sú suché tuje a v zadnej časti suché konáre na zemi. 
V dennom hlásení  práce na pohrebiskách  Trnové a Mojšová Lúčka nie sú zahrnuté.                                                                                                                                 Fakturované sú uvedené práce : v Mojšovej Lúčke 16.5.2008 čistenie a údržba pohrebiska, odvoz smetí /1 pracovník 8 hodín/  v Trnovom 26.5.2008 zametanie, hrabanie a odvoz smetí /1 pracovník 8 hodín/, 30.05.2008  kosenie /2 pracovníci po 8 hodín/  hoci  kosenie sa vykonávalo 5.6. 2008  
Práce, ktoré sú rozpísané v prílohe faktúry dňa 16.5.2008/ Mojšova Lúčka /nie sú v dennom hlásení  a práce zo dňa 26.a 30.5.2008 /Trnové/  sú fakturované, ale neboli hlásené na ODaKS.

Pohrebisko v  Bánovej  bolo len čiastočne pokosené, nebola vykosená zadná časť pohrebiska, pod stromami a hrobmi v hornej časti nebolo kosené, vojenské hroby neupravené, okolo nevykosené, tráva nebola vyhrabaná. Po opätovnej obhliadke dňa 9.6.2008 s pánom Franclom, ktorý písomne potvrdil uvedené nedostatky na cintoríne v Bánovej  kosenie bolo vykonané , ale vojenské hroby neboli upravené, len bolo kosené okolo hrobov. Kontrola bola vykonaná 11.6.2008.
Podľa týždenného rozpisu prác  medzi 19.5 až 31.5.2008 malo byť vykonané kosenie
V dennom hlásení je uvedené, že 21.5. a 22.5.2008 sa kosilo pohrebisko.
Fakturované sú nasledovné práce :  13.5 a 28.5.2008 hrabanie, zametanie a odvoz smetí /2 pracovníci po 8 hodín/ a  27.5.2008 kosenie /1 pracovník 4 hodiny/. 
Nesúlad denného  hlásenia s popisom prác, ktoré  boli rozpísané v prílohe faktúry.
Pohrebisko nedokosené, medzi  niektorými hrobmi tráva nevykášaná,  dokosenie bolo vykonané po upozornení.

Pohrebisko  Žilinská Lehota - bolo pokosené, tráva nebola vyhrabaná, pomedzi hrobové miesta  nebolo vykosené.
Podľa týždenného rozpisu prác od 12.5 do 18.5.2008 malo byť vykonané kosenie pohrebiska. 
V dennom hlásení je uvedené, že16.5.2008 bolo ukončenie kompletného kosenia a 23.5.2008  kompletné dokosenie pohrebiska.
Fakturované sú uvedené práce : 7.5.2008 čistenie , hrabanie, zametanie, a odvoz smetí /jeden pracovník 8 hodín/ , 14.5.2008 a 23.5.2008 kosenie /dvaja pracovníci po 8 hodín /. 
Nesúlad denného  hlásenia s popisom prác, ktoré  boli rozpísané v prílohe faktúry.
Pohrebisko nevyhrabané, medzi niektorými hrobmi  tráva nevykášaná.

Pohrebisko  Vranie -   bolo pokosené , okolo plota nebolo dostatočne vykosené, ako aj pomedzi  niektoré hrobové miesta , pokosená tráva nevyhrabaná, oplotenie pohrebiska poškodené.  
Podľa týždenného rozpisu prác od 19.5 do31.52008 malo byť vykonané kosenie pohrebiska  a vybudovanie základov pod nádrže na vodu.                                                                                                                                                       V dennom  hlásení je uvedené, že   dňa 21. a 22.5.2008 je vykonané :rezanie kríkov, odvoz smetí a zametanie a dňa 26. 5.2008 bolo ukončené kompletné kosenie pohrebiska.                                                                                                                                           Práce uvedené  21. – 22. 5. 2008 podľa tvrdenia pána poslanca Pučeka neboli vykonané.
Základy pod nádrže vody boli zrealizované, ale podľa vyjadrenia  pána poslanca Jána Pučeka tie urobil on sám.  Podľa vyjadrenia pracovníka ODKS materiál nakúpil fy Funeral, pričom práce vykonal p. Puček, nakoľko nebol spokojný s návrhom riešenia. 
Fakturované sú uvedené práce : 9.5 a 27.5.2007 odvoz smetí, rezanie kríkov, hrabanie, /2 pracovníci po 8 hodín/ a 20.5.2008 kosenie /1 pracovník 8 hodín/
Denné hlásenie vykonaných prác nekorešponduje s popisom prác, ktoré sú rozpísané v prílohe faktúry za mesiac máj 2008. Pohrebisko nebolo dostatočne vykosené.


Dňa 17.5.2008 boli vykonané nasledovné kontroly – miestne zisťovanie v teréne:

Pohrebisko  Zástranie -  bolo po kosbe ,  okolo plota nedostatočne vykosené pri zadnom vstupe, tráva nepohrabaná .Pri hlavnom vstupe boli orezané tuje a vykopaný rigol  popod múrik plota, bez osadenia žľabov.
Podľa týždenného rozpisu prác od 5.5.2008 do 11.5.2008 malo byť vykonané orezanie previsnutých konárov a úprava hlavného chodníka / štrkodrva /.                                                            V dennom hlásení je uvedené, že dňa 9.5.2008 boli vykonané tieto práce: orezávanie stromov, dobudovanie odpadu z domu smútku a čistenie pohrebiska, dňa 23. 5.2008 boli dorobené odpady vôd okolo domu smútku, dobudovali sa zábrany , dokosenie pohrebiska a vonkajších plôch obecných pred pohrebiskom.                                                                                                 Fakturované sú uvedené práce : 20.5.2008 čistenie, zametanie, hrabanie, odvoz smetí, /1 pracovník 8 hodín/ dňa 23.5.2008  dorobenie odpadu z domu smútku a dobudovanie zábrany /1 pracovník 8 hodín/, 21 a 22.5.2008 kosenie pohrebiska /2 pracovníci po 8 hodín./, 29.5.2008 hrabanie, zametanie, odvoz smetí /1 pracovník 4 hodiny/.
Denné hlásenie vykonaných prác nekorešponduje s popisom prác, ktoré sú rozpísané v prílohe faktúry a Práce , ktoré sú uvedené v prílohe faktúry neboli hlásené dňa 20, 21,22 29.5.2008 na ODaSK. Práce podľa týždenného rozpisu prác neboli vykonané - Úprava chodníka nebola vykonaná, ani fakturovaná.
Okolo plota nedostatočne vykosené.

 Pohrebisko   Zádubnie -   bolo po kosbe, nedostatočne bolo  vykosené okolo plotov, neboli vykosené uličky medzi  jednotlivými hrobovými miestami širokých cca 1 meter, nevyhrabané.
Podľa týždenného rozpisu prác od 5.5. do 11.5.2008 malo byť vykonané orezávanie previsnutých konárov a od 19.5.  do 31.5.2008  kosenie cintorína a úprava chodníkov na pohrebisku.                                                                                                                                V dennom hlásení je uvedené, že dňa 26.5.2008 ukončené kompletné kosenie pohrebiska. 
Fakturované sú uvedené práce : zametanie, hrabanie, odvoz smetí dňa 14.5.2008 a 29.5.2008 /2 pracovníci 12 hodín / a kosenie 22.5.2008 /1 pracovník 8 hodín/.
Nesúlad denného hlásenia s prílohou faktúry za vykonané práce podľa dátumu.
Nedostatočné kosenie okolo plota, nevykosené uličky medzi hrobovými miestami.

Pohrebisko v Považskom Chlmci -  bolo čerstvo pokosené,  veľa miest bolo nevykosených – veľká tráva, nevyhrabané, okolo plotu nevykosené a nevyklčované kríky, suché konáre
/v svahu suchý strom, tuja/. Schody na pohrebisku sú neudržiavané, jednotlivé stupne upadajú a sú neschodné.
Podľa týždenného rozpisu prác od 19.5.2008 do 31.5.2008  mali byť vykonané tieto práce: orezanie konárov a havaríjne výruby na pohrebisku. Vyjadrenia pána poslanca Jána Pučeka - nebol vykonaný výrub stromov
V dennom hlásení je uvedené, že dňa 5.5.2008 bolo čistenie a údržba pohrebiska, zametanie, odvoz smetí.
Fakturované sú nasledovné práce : 15.5. a 19.5.2008 čistenie, hrabanie, zametanie a odvoz smetí /2 pracovníci po 8 hodín/, 28. a 29.5.2008 kosenie /4 pracovníci po 8 hodín/.
Nesúlad denného hlásenia s prílohou faktúry za vykonané práce podľa dátumov. Vyjadrenie  poslanca  pána Jána Pučeka - nebol vykonaný výrub stromov.
Nedostatočne vykosené pohrebisko, okolo plota, nevyklčované kríky, suché konáre, neudržiavané schody 
V priebehu kontroly  dňa 12.6.2008 v Pov. Chlmci na zasadnutí VO č. 8 občania sa sťažovali na  nedostatočnú údržbu pohrebiska, ktoré dňa 13.6.2008 pán poslanec Ján Puček odovzdal na ODaKS.

Pohrebisko  Závodie -  bolo po kosbe, nedostatočne vykosené medzi chodníkmi, okolo plota nie je vyklčované, najmä horná časť,  hlavný chodník nevyčistený po kosení, pri vchode na pravej strane z vodovodného kohútika unikala voda a vytvárala kaluž, veľa suchých konárov spadnutých na ceste a na hroboch.
Podľa týždenného rozpisu prác od 12.5.2008 do 25.5.2008 malo byť vykonané kosenie pohrebiska.                                                                                                                                   V dennom hlásení je uvedené, že dňa 16.5.2008 bolo ukončené kompletné kosenie pohrebiska a 23.5.2008 dokosenie a vyčistenie pohrebiska.
Fakturované sú uvedené práce : 15,16,19,20,21,23.5.2008 kosenie /6 pracovníkov po 8 hod/.
Nesúlad denného hlásenia s prílohou faktúry za vykonané práce podľa dátumov.
Pohrebisko nedostatočne vykosené, okolo plota, hlavný chodník nevyčistený z vodovodného kohútika unikala voda.

Dňa 19.6.2008 boli vykonané nasledovné kontroly – miestne zisťovania v teréne:

Pohrebisko  Budatín -  bolo po kosbe, tráva nebola vyhrabaná, nedostatočne bolo pokosené, najmä popod stromy, ktoré nemali orezané suché konáre a zadná časť pohrebiska nebola vyklčovaná zarastená kríkmi, neboli orezané ovisnuté konáre.
Podľa týždenného rozpisu prác od 5.5.2008 do 18.5.2008 mali byť vykonané tieto práce : orezanie previsnutých konárov, od 19.5.2008 do 31.5.2008 malo byť vykonané kosenie.
V dennom hlásení je uvedené, že 23.5.2008 bolo dokosenie pohrebiska a vyklčovanie kríkov. Fakturované sú uvedené práce : 12.5.2008 výrub kríkov , čistenie a odvoz smetí /2  pracovníci 8 hod/, 19,20,21,22,23.5.2008  kosenie /5  po 8 hod/
Nesúlad  denného  hlásenia s prílohou faktúry za vykonané práce podľa dátumov a aj obsahu vykonaných prác.
Nevyhrabané, nedostatočne pokosené, suché konáre, nevyklčované kríky

Pohrebisko Strážov -  na /starom  a novom/ pohrebisku počas kontroly prebiehalo kosenie jedným pracovníkom . Okolo márnice na zemi veľa suchých konárov, ako ak okolo hrobov, stromy nie sú orezané.
Podľa týždenného rozpisu prác od 12.5. do 18.5.2008 malo byť vykonané kosenie na starom cintoríne.
V dennom hlásení je uvedené, že 7. až 9.5.2008 bolo vykonané kosenie  a 16.5.2008 ukončenie kosenia pohrebiska.
Fakturované sú uvedené práce :2.5.2008 a 22.5.2008 bolo zametanie, hrabanie, čistenie a odvoz smetí /2 pracovníci po 8 hod/, 12.a13.5.2008 kosenie /2 pracovníci po 8 hod/
Nesúlad denného hlásenia s prílohou faktúry za vykonané práce podľa dátumov
Okolo márnice na zemi  suché konáre, suché konáre  nie sú orezané

Pohrebisko  Brodno -  bolo po kosbe, tráva nevyhrabaná, pomedzi hrobovými miestami nevykosené, okolo zadného plota nedostatočné vykosené, ľavá strana domu smútku neupravená, neorezané suché konáre okolo márnice smeti nevyčistené .
Podľa týždenného rozpisu prác od 19.5.2008 do 31.5.2008 malo byť vykonané kosenie, orezanie konárov , havarijne výruby a úprava chodníkov na pohrebisku.
V dennom hlásení je uvedené, že  22.5.2008 bolo kosenie pohrebiska a 23.5.2008 dokosenie .
Fakturované sú uvedené práce : 5.5.2008 čistenie, zametanie, odvoz smetí /1 pracovník 8 hod/ a 19,26,27.5.2008 kosenie /3 pracovníci 20 hod/.
Nesúlad denného hlásenia s prílohou faktúry za vykonané práce podľa dátumov, po 26.5.2008 nebolo zaslané hlásenia na ODaSK
Nevyhrabané, neorezané suché konáre, nedostatočne vykosené


Kontrola na Starom a Novom cintoríne v Žiline bola vykonaná dňa 6.6.2008,  11.6.2008 a 19.6.2008 – miestne zisťovanie v teréne:
Na Starom cintoríne v Žiline: 
dňa 6.6.2008 kosil jeden pracovník pohrebisko, bočné chodníky neboli dostatočne vyčistené, suché konáre boli popadané popod stromy a na hroboch najmä po chodníku s pravej strany od domu smútku, taktiež medzi niektorými hrobmi nebola vykosená tráva. 
	dňa 19.06. 2008 bolo zistené, že sociálne zariadenie pre verejnosť je spoplatnené,  na čo upozorňoval nápis na dverách.  Sociálne zariadenie pre verejnosť je jedno a to WC, pisoár a umývadlo, všetko je na ploche cca 4m2. Obhliadkou pohrebiska bolo zistené, že  hlavné chodníky  boli pozametané, smeti pozberané, suchá tráva po kosení na hlavnom chodníku nebola pozametaná smerom k jazykovej škole a bolo veľa popadaných suchých konárov po hroboch a na bočných chodníkoch z pravej strany hlavného vchodu.

Na Novom cintoríne v Žiline:
dňa 11.6.2008 bolo vykonávané  kosenie /1 pracovník /, pri vstupe z ľavej strany čistil okolo hlavného kríža.  Z pravej strany , kde sa vyváža prebytočná zemina nebolo vykosené a vyklčované kríky. Taktiež pomedzi hrobové miesta nebolo vykosené  a bola vyrastená vysoká tráva  – burina. V pripravovanom bloku č. 30 na pochovávanie boli čiastočne odstránené stromy, kríky  a korene stromov.
Veľkokapacitný kontajner bol prázdny, ale okolo bolo veľa odpadu, schody na pohrebisku vedľa krematória neboli vyčistené a v stupňoch rástla tráva.  
Nedostatočne vykosené na novom cintoríne a medzi jednotlivými hrobmi.

Podľa týždňových  rozpisov prác za mesiac máj sa mali pravidelne vykonávať tieto práce :
Čistenie, údržba cintorínov, zametanie, odvoz smetí, kosenie, pripravovanie nového bloku č.30 na Novom cintoríne v Žiline, uzatváranie nájomných zmlúv, príprava domov smútku pred pohrebným obradom a dennodenné čistenie soc. zariadení.

Uvedené práce sa pravidelne opakujú aj v denných hláseniach.

Vyfakturovanie za uzatváranie nájomných zmlúv hodinovou sadzbou nie je v súlade s dodatkom č. 3 ku zmluve o verejno-prospešných služieb / prác /.
Fakturovanie umývania sociálneho zariadenia nie je adekvátne práci pracovníka, ktorý sa vykazuje za túto činnosť dennodenne 8 hodín starý cintorín a 8 hodín nový cintorín.

Príprava bloku č.30   v mesiaci máj bola robená 176 hodín. Príprava bloku bola robená aj v mesiaci apríl a to  336 hodín.
V bloku č. 30 sú zrezané väčšie stromy , kríky a niektoré vyklčované korene a sú ponechané na ploche. Okolo chodníka je pripravených cca 25 hrobových  miest, ktoré majú vybetónované obruby.
Pri  príprave bloku č. 30 nie je uvedená plocha, ktorá bola  pripravovaná na nové hrobové miesta.

V mesiaci máj  za dezinfekciu, upratovanie a asistenciu pri pohreboch v domoch smútku bolo účtované  33 a to 2 x Pov. Chlmec, 2  x Trnové, l x  Brodno, 1 x Mojšova Lúčka, 27 x Žilina.

Kontrolou prevedených prác na cintorínoch a použitých prostriedkov  možno konštatovať, že  fy Funeral nedôsledným spôsobom si plnila za kontrolované obdobie svoje povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy a pri vyúčtovaní prác a následnej fakturácii  nepostupovala v súlade so Zmluvou o poskytovaní verejno-prospešných služieb /prác/ najmä podľa Dodatku č. 3.  ku Zmluve...  podľa bodu č. 4. a 6. , čím hrubým spôsobom  porušila zmluvné dojednania dohodnuté  v tejto zmluve.  


Dňa 27.6.2008  opakovanou obhliadkou pohrebísk bolo zistené :

Mojšová Lúčka  -  suchá tráva po kosení nevyhrabaná, nebolo dostatočne vykosené  na pohrebisku, pri vstupe okolo plotu nevyrezané suché tuje a v zadnej časti pohrebiska na zemi suché konáre.
Trnové – po kosení nevyhrabaná suchá tráva, okolo plotov nevykosené ako aj pomedzi hroby, hlavný chodník nepozametaný
Bytčica kat.  – po druhom kosení vykosené aj pomedzi hroby, nevyhrabaná tráva, pri vstupe do domu smútku pozametané, z bočnej strany , ako aj hlavné chodník na pohrebisku nepozametaný.
Bytčica evan. – po druhom kosení vykosené aj pomedzi hroby, nevyhrabané, neupravený chodník, prebiehalo prvé kosenie okolo kaplnky /cirkevný majetok/ , celá plocha. Podľa vyjadrenia pracovníka fy Funerál zametanie a hrabanie vykonávajú pracovníci aktivačnej činnosti.
Závodie – nedostatočne vykosený, medzi hrobovými miestami a okolo plota nevykosené, hlavný chodník nepozametaný, všade veľa suchých konárov, pri vchode z vodovodného kohútika voda unikala.
Nový cintorín  -  pri   vstupe z pravej strany prebiehalo kosenie, po ľavej strane v niektorých blokoch nebolo kosené a taktiež okolo urien, ktoré sú pri  schodoch nad krematóriom a pri bloku č.30 v hornej časti , kontajner  pri urnách plný a okolo veľa smetí.

Dňa 30.6.2008 opakovanou obhliadkou pohrebísk bolo zistené :

Zátranie - pohrebisko bolo pokosené pri vstupe na pohrebisko vpravo za domom smútku tráva nedokosená, nepohrabané a nepozametané, tuje čiastočne obrezané. Rigol na odvedenie voda z DS nedorobený.
Zádubnie - pohrebisko vykosené, suchá tráva nepohrabaná a nepozametané. Veľkokapacitný kontajner plný aj s podomovým odpadom.
Budatín - po celom pohrebisku veľa suchých konárov, nakoľko zo stromov  (lipy) neboli orezané suché konáre (môže dôjsť k poškodeniu pomníkov).Pohrebisko bolo pokosené ale len po posledný rad hrobov. Veľkokapacitný kontajner plný  - aj s  podomovým odpadom.
Brodno -  po kosení pohrebisko nevyhrabané, nepozametané a neorezané stromy /veľa suchých konárov/ .
Vranie - pri hlavnom vstupe na pohrebisko pod nádržami na vodu bolo uložené kamenivo, ktoré  sa požije pri realizácii schodov a svahu , ktorý robila pani Pažičanová s občanmi  obce Vranie, uvedené práce nevykonáva fy Funeral. Pohrebisko hlavne okolo plota nevykosené, oplotenie zničené. 
Považský Chlmec - pohrebisko vykosené, nevyhrabaná a nepozametaná tráva, na pohrebisku veľa suchých konárov. V strede pohrebiska bol stále suchý strom, ktorý bol aj pri prvej obhliadke. Podľa vyjadrenia pani Smikoňovej, firma Funeral po pohrebe nevykonáva práce , ktoré fakturuje podľa dodatku č.3 k zmluve :  dezinfekcia, upratovanie a asistencia pri pohreboch v domoch smútku za každý pohreb. V dome smútku to vykonávajú občianky Pov. Chlmca.

Podľa uskutočnených obhliadok a následných zistení možno konštatovať,  že práce, ktoré vykonáva zmluvný partner nie sú dostatočné – najmä čistenie, zametanie, hrabanie, orezávanie konárov a vyžínanie okolo plotov, kosenie medzi hrobmi  hlavne v  prímestských častiach  vzhľadom na rozlohy plochy zeleného porastu/ tráva, kríky/ v porovnaní  so Starým cintorínom v Žiline, čo nasvedčuje skutočnosti, že sú nerovnomerne a nesystémovo zabezpečené výkony prác  na čistenie, kosenie, čo možno konštatovať aj na základe nižšie uvedenej tabuľky – porovnanie výkonov v hodinách aj v porovnaní s nový a starý cintorín:
Fakturovanie vykonaných prác za mesiac máj 2008 na pohrebiskách v priľahlých obciach.

Obec                      Údržba, zametanie,                   Kosenie               Celkom cena + DPH
                             čistenie, odvoz smetí v hod          v hod			Sk __________
Strážov                                     16                                 16                    6 680,00 Sk + DPH
Brodno                                       8                                 20                    6 200,00 Sk + DPH
Pov. Chlmec                             16                                32                  10 500,00 Sk + DPH
Vranie                                       16                                 8                     5 040,00 Sk + DPH 
Budatín                                     16                                40                  12 400,00 Sk + DPH 
Zádubnie                                   12                                 8                     4 240,00 Sk + DPH
Zástranie                                   20                                16                    7 680,00 Sk + DPH
Žilinská Lehota                           8                                16                    5 280,00 Sk + DPH
Bánová                                      16                                  4                    4 120,00 Sk + DPH
Závodie                                                                         48                  11 040,00 Sk + DPH
Bytčica                                       24                               40                  14 000,00 Sk + DPH
Mojšova Lúčka                            8                                                        1 600,00 Sk + DPH
Trnové                                          8                               16                     5 280,00 Sk + DPH
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkom                                     168                              264                  94 320,00 Sk + DPH
		   			
Fakturovanie vykonaných prác za nový a starý cintorín
Kosenie starého  96 hod  a nového  104 hod cintorína za mesiac máj predstavuje 200 hod.

Celkovo možno konštatovať, že kosenie nebolo dostatočné  na cintorínoch okolo plotov a medzi hrobovými miestami, orezávanie suchých konárov a ich vyčistenie.                                        

Pre  správne a preukázne vyúčtovanie  služieb na pohrebiskách je nevyhnutné vyhotoviť pasportizáciu všetkých cintorínov mesta Žilina.



Záverečná časť správy

Kontrola ukázala, že  pri dodržiavaní 
	Smernice prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žiline 

Zmluvy o poskytovaní verejno-prospešných služieb /prác/ medzi fy Funeral pohrebné služby a Mestom Žilina  a následných dodatkov
VZN č. 8/2007 – Zásady prevádzkovania pohrebísk v Meste Žilina
boli zistené viaceré nedostatky, ktoré možno zhrnúť do nasledovných bodov:


	Nedôsledné dodržiavanie Smernice prednostu zo strany pracovníka MsÚ

Nedôsledné nahlasovanie vykonaných prác zo strany zmluvného partnera za účelom odsúhlasenia výkonov
Nedbalo a nedôsledne vykonávané práce zo strany zmluvného partnera – správcu na cintorínoch  – pri kosení, čistení po kosení, drobných stavebných prácach, údržbe cintorínov, výrube odumretých drevín a ostaných činností vyplývajúcich zo Zmluvy
Nesúlad medzi dennými hláseniami a následnou fakturáciou zo strany správcu
Nedôsledné plnenie podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy na strane zmluvného partnera
Nedostatočná a neaktuálna pasportizácia cintorínov


	Správa č. 10/2008 o výsledku kontroly bola prerokovaná s vedúcim odboru dopravy a komunálnych služieb zodpovedným pracovníkom za príslušnú agendu za účasti prednostu MsÚ dňa  05. 08. 2008,  následne so štatutárnym zástupcom fy Funeral dňa 20. 08. 2008. 

	Na základe výsledku kontroly boli uložené zodpovedným úlohy:
	Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich návrh kontrolnému orgánu

Predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou. 

Splnenie stanovených opatrení bude predmetom následnej kontroly zo strany hlavného
kontrolóra. 









Mestský úrad, odbor dopravy a komunálnych služieb v Žiline
O p a t r e n i a  k výsledku kontroly komunálnych služieb UHK č. 10/2008 správy a údržby pohrebísk a smernice prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní kontroly a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina, prijaté odborom dopravy a komunálnych služieb:
Mesačne vyhodnocovať na úrovni vedúceho odboru dodržiavanie smernice prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní kontroly a financovania komunálnych služieb v meste Žilina a plnenie rozpisov prác pre príslušné obdobie.
Z: zodpovedný pracovník a vedúci odboru				T: priebežne

	Vykonávať dennú detailnú kontrolu vykonávaných prác z predchádzajúceho dňa so zameraním aj na vykonávané práce v príslušný deň. Zistený stav zaznamenávať k zápisu odsúhlasenia prác.	

Z: príslušní zodpovední pracovníci					T: priebežne denne

	Pri prácach účtovaných v hodinovej sadzbe denne kontrolovať počty pracovníkov a odpracované hodiny s previazaním na množstvo vykonanej práce.

Z: zodpovedný pracovník						T: priebežne denne

	Vyvodiť dôsledky voči zodpovednému pracovníkovi v zmysle ZP a PP pre nedostatočné plnenie si pracovných povinností.

Z: vedúci odboru							T: 20.08.2008

	So spoločnosťou Funeral, s.r.o. opätovne prerokovať postup pri zabezpečovaní kontroly komunálnych služieb v meste Žilina za účelom dodržiavania podmienok stanovených pre dodávateľov služieb prípadne riešiť dodatok k zmluve.

Z: vedúci odboru							T: 25.08.2008

	Upozorniť dodávateľa na dôsledné dodržiavanie ustanovení zmluvy a VZN a na možnosť uplatnenia ustanovenia o postihu v zmysle zmluvy.

Z: vedúci odboru							T: 25.08.2008

	Dopracovať základnú pasportizáciu cintorínov – výmery jednotlivých cintorínov s dĺžkami oplotení.

Z: vedúci ODaKS a prísl. zodp. pracovník				T: 31.12.2008



V Žiline  dňa 08.08.2008			

		
Ing. Vladimír B a r á n e k 
  						 vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb





Výpis z Vyhodnotenia opatrení


								Mestský úrad  v Žiline
								Útvar hlavného kontrolóra
							Ing. Elena Šuteková  – 
hlavný kontrolór
									-  Tu -



          ODaKS/VP/11/2008                Ing. Baránek                         16.09.2008

	Vyhodnotenie opatrení

		Mestský úrad v Žiline, Odbor dopravy a komunálnych služieb na základe výsledkov kontroly komunálnych služieb ÚHK, prijal dňa 08.08.2008 vlastné opatrenia, ktorých plnenie je nasledovné:

k bodu 1.
	Kontrola dodržiavania smernice prednostu MsÚ o postupe pri zabezpečovaní,  kontrole a financovaní komunálnych služieb je na úrovni vedúceho vykonávaná týždenne za účasti zodpovedných pracovníkov. 
	Pri kontrole neboli  zistené  závažnejšie nedostatky.
- opatrenie sa plní priebežne

k bodu 2.
	Zodpovední zamestnanci vykonávajú dennú kontrolu vykonávaných prác a tieto odsúhlasujú v zmysle smernice prednostu MsÚ o postupe pri zabezpečovaní,  kontrole a financovaní komunálnych služieb.
	- opatrenie sa plní priebežne

k bodu 3.
	Zodpovední pracovníci denne kontrolujú počty pracovníkov a s tým súvisiace odpracované hodiny.
	- opatrenie sa plní priebežne

k bodu 4.
	Zodpovedný pracovník bol písomne upozornený na porušenie pracovnej disciplíny listom prednostu MsÚ.
	- opatrenie splnené

k bodu 5.
	So spoločnosťou FUNERAL, s.r.o. boli dňa 21.08.2008 prerokované nedostatky zistené kontrolou. Záznam je v prílohe.
	- opatrenie splnené


k bodu 6.
	MsÚ v Žiline, Odbor dopravy a komunálnych služieb listom zo dňa 25.08.2008 v nadväznosti na záznam uvádzaný v bode 5. písomne upozornil FUNERAL, s.r.o. na možnosť postihov v zmysle VZN a uzavretej zmluvy.
	- opatrenie splnené

k bodu 7.
	Úloha v plnení, základné pasporty budú dopracované do 31.12.2008
	- opatrenie sa plní
	




							Ing. Vladimír Baránek
							  vedúci odboru dopravy
							   a komunálnych služieb


