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Príloha  - Stanovisko HK k zisteným nedostatkom v správe NKÚ voči práci HK

Nedostatok č. 1. 
Hlavný kontrolór nekonal:
Úverová zmluva č. 511/552/2007  H11,  H12  zo dňa  23. 05. 2007
Úverová zmluva č. 511/400/2008  H9A,  H9B  zo dňa  13. 03. 2008
Tieto úverové zmluvy boli uvedené v Protokole, pri ktorých bolo vytknuté, že hlavný kontrolór mesta dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím nepreveril, čím nesplnil povinnosť podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tým nepostupoval v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Návratné zdroje financovania spolu v sume 60.556 tis. Sk – boli poskytnuté zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v bytových domoch. 
Obdobie pôsobenia Ing. Jozefa Pálfyho.
Nenesiem zodpovednosť za uvedený nedostatok

K tomuto bodu bola veľmi vážná diskusia pri predbežnej konzultácii vo fáze prípravy protokolu. Celý problém spočíva v metodike nápočtu dlhovej  služby, do ktorej NKÚ započítalo aj krátkodobú pôžičku od MF SR za účelom financovania strategickej investície KIA v Tepličke nad Váhom. S týmto názorom sa nestotožňujem, nakoľko finančné tranže – transfer financovania cez mesto Žilina bol zvolený z toho dôvodu, aby nebola prekročená štátna pomoc, avšak pri takto rigoróznom postoji, ktorý nespravodlivo zaťažuje mesto Žilina, bez toho, že by mesto Žilina malo akýkoľvek iný pozitívny benefit, ako ktorákoľvek iná obec, pričom najväčší profit putuje do obce Teplička nad Váhom – hlavne v podobe zvýšeného napĺňania rozpočtu v oblasti miestnych daní, nie je možné akceptovať. Dlhovú službu som vyhodnocovala v Odbornom stanovisku k záverečnému účtu, kde bola jasne napočítaná dlhová služba k záväzkom, ktoré súviseli s mestom Žilina – teda ku komerčným úverom a bola uvedená  krátkodobá pôžička ako aj pôžičky zo ŠFRB, ktoré sa do dlhovej služby nezapočítavajú. Toto vyhodnotenie NKÚ nespochybnilo a ani nevytklo, že by bola v stanovisku  zle vyhodnotená dlhová služba. 
Ja položím otázku, akú zodpovednosť voči tomuto mestu má pracovník NKÚ – asi takú, ako každý iný občan a preto si môže dovoliť mať rigorózny a jednostranný pohľad na tento problém. Ale každý poslanec MZ skladal sľub pri preberaní poslaneckého mandátu, že bude riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu ..... Verziu nápočtu dlhovej služby podľa NKÚ  nepovažujem v podmienkach mesta Žilina za správnu, verzia nápočtu dlhovej služby podľa odborného stanoviska HK k ZÚ nebola spochybnená a pripomínam, že spôsob nápočtu podľa NKÚ by mala nedozierne následky na vývoj života v mesta Žilina. Je potrebné uviesť, že v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinnými a oprávnenými osobami pri zavádzaní  nútenej správy  sú starosta, hlavný kontrolór ale aj MFSR. MF SR ako jedna zo zmluvných strán krátkodobého záväzku o tejto situácii je v plnej miere informované a je potrebné uviesť, že tento stav nie je spôsobený konaním alebo nekonaním mesta, ale vlády SR. 
V lete roku 2009  vedenie mesta predložilo na MF SR ucelenú stratégiu riešenia tohto problému, pričom dosiahlo čiastkové riešenie, avšak k naplneniu rozsahu navrhovaných riešení MF SR nepristúpilo. 
Taktiež bola zaslaná výzva na MF SR na udelenie oficiálnej výnimky z nápočtu dlhovej služby, pričom k termínu predloženia tohto materiálu nebola doručená odpoveď z MF SR.



Účinnosť vnútorného kontrolného systému – stanovisko podľa jednotlivých zistení:

Nedostatok č. 2
Štyri daňové subjekty, u ktorých hlavný kontrolór pri kontrole dane za ubytovanie, podľa správy z kontroly NKÚ nepostupoval podľa príslušných ustanovení zákona č. 511/1992 Zb.
Táto kontrola bola vykonávaná za pôsobenia Ing. Pálfyho, pričom pri mojom nástupe som trvala na tom, aby si túto kontrolu dokončili. Nakoľko som sama videli nedostatky pri forme a spôsobe výkonu tejto kontroly, zaradila som ju opätovne do Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2008, ktorá bola uzatvorená v roku 2009, o čom bolo MZ informované prostredníctvom Informatívnej správy predloženej na rokovanie MZ, kde táto kontrola ako aj Správa má úplne iný charakter a hlavne rozsah kontrolných zistení, o čom sa však už KS NKÚ vo svojej správe nezmienila.
Subjekty, u ktorých HK vykonal kontrolu:
	Internáty Veľký Diel – Vysokoškolákov 29 

Hotel BOSS – Žilina 
Hotel Dubná skala, Hurbanova 345/8, Žilina 
MYMA Invest  s.r.o. ECONO hotel, Žilina 
Nenesiem zodpovednosť za uvedený nedostatok v správe. 

Nedostatok č. 3. 
Pri kontrole údržby miestnych komunikácií HK mesta vykonal kontrolu v dvoch súkromných subjektoch, ktoré podľa zákona na obecnom zriadení nepodliehajú kontrolnej činnosti HK mesta. 
Nesúhlasím s týmto konštatovaním, pričom k tomuto bodu bola vznesená v rámci procedúry námietka, ktorá však zo strany NKÚ nebola akceptovaná tak, ako všetky ostatné. Uvádzam znenie námietky a na námietke trvám:
Kontrola v žiadnom prípade nebola vykonávaná v subjektoch, ktoré sú vymenované zo strany kontrolnej skupiny, došlo k chybnému vysvetleniu   skutočností uvedených v spisovej zložke z predmetnej kontroly. Kontrola bola vykonávaná z písomnej dokumentácie, ktorá je súčasťou archivovanej dokumentácie na ekonomickom odbore MsÚ v Žiline a z dokumentácie archivovanej na Odbore dopravy a komunálnych služieb MsÚ v Žiline, pričom činnosti boli vyhodnocované podľa jednotlivých zmluvných partnerov, nakoľko každý zmluvný partner vykonáva iný druh prác v rámci údržby miestnych komunikácii. V texte správy je jasne uvedené, že kontrolná skupina vyhodnocovala  zmluvné  dojednania z pohľadu právnej relevancie, ako aj efektívnosti týchto zmluvných vzťahov,  porovnanie a vyhodnotenie mesačných, týždenných a denných hlásení v zmysle Smernice prednostu, pričom pre naplnenie účelu kontroly menované subjekty boli požiadané o čiastočnú súčinnosť  - o predloženie dokumentácie  - záznamy o prevádzke motorového vozidla, s čím uvedené spoločnosti bez problémov súhlasili a  túto súčinnosť neodmietli a poskytli. Z textu správy je dostatočne zrejmé, že v rámci výkonu kontroly boli od spoločností vyžiadané iba tieto dokumenty, pričom tieto dokumenty uvedené spoločnosti doručili  na MsÚ v Žiline do kancelárie ÚHK.  
Tento postup bol zvolený plne v súlade so zákonom  a v zmysle zákona č. 502/2001  Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
§ 13 ods. 1  písm. d) „vyžadovať od kontrolovaného subjektu súčinnosť potrebnú na vykonanie následnej finančnej kontroly, ak nemožno účel následnej finančnej kontroly dosiahnuť inak, 
písm. e) „vyžadovať od tretej osoby predloženie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s následnou finančnou kontrolou v kontrolovanom subjekte a sú oprávnení odobrať doklady a iné materiály, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu a cieľa následnej finančnej kontroly,“
Je potrebné uviesť, že práve text správy je rozhodujúci pre posúdenie toho  čo bolo obsahom kontroly a v tomto prípade okrem skutočnosti, že boli vyžiadané záznamy o prevádzke motorového vozidla, nenasvedčuje a ani nie je iná skutočnosť, ktorá by mohla vytvoriť dojem, že kontrola bola robená u subjektov, pri ktorých by hlavná kontrolórka mesta prekročila svoje kontrolné právomoci. 
Je potrebné uviesť, že subjekty  uvedené v správe sú uvedené v Zápisnici z prerokovania Správy z vykonanej kontroly,  pričom  táto skutočnosť nastala z titulu,  že hlavná kontrolórka mala za to a považovala za vhodné a slušné o výsledku Správy informovať aj zmluvných partnerov, ktorí svojou aktívnou súčinnosťou napomohli k  dosiahnutiu účelu a naplneniu cieľa následnej finančnej kontroly, ktorá bola zadaná osobitným uznesením poslancov MsZ. Je potrebné zdôrazniť, že rozhodujúcim pre posúdenie výkonu kontroly je obsah správy a fakty, ktoré sú uvedené v správe, kde z textu sú tieto skutočnosti zrejmé a nezameniteľné. 
Návrh opatrení predložený z Odboru dopravy a komunálnych služieb bol následne   vyžiadaný s odporúčaním na dopracovanie v rozsahu, aby bola zabezpečená náprava zistených nedostatkov aj vo vzťahu k zmluvným partnerom ale zo strany vecne príslušného odboru. 
Z  dôvodov uvedených vyššie nie je možné v tomto prípade súhlasiť s výrokom kontroly, že hlavný kontrolór vykonal kontrolu v dvoch súkromných subjektoch, ktoré nepodliehajú kontrole HK
V tomto prípade hlavná  kontrolórka  postupovala podľa 
§ 18 e)  zákona č. 369/1990 Zb. „Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. 16a) Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.“
16a) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 
Tak ako je uvedené v mojej argumentácii,  v týchto prípadoch nebola naplnená skutková podstata prekročenia právomocí hlavného kontrolóra. 
Na záver uvádzam, že k tomuto bodu bolo prijaté opatrenie, ktoré pri pozornom prečítaní je naformulované hlavnou kontrolórkou tak, ako sa stala skutková podstata, pričom NKÚ toto opatrenie nespochybnilo, ani neodporučilo bolo prepracované. 
Znenie opatrenia:
Pri vystavení poverenia na výkon kontrolnej  činnosti zadefinovať rozsah činnosti pre výkon kontroly tak, aby nevznikla pochybnosť o prekročení kompetencií hlavného kontrolóra vyplývajúcich z ustanovenia  §18d  zákona č.369/1990 Z. z., s dôrazom na dôsledné dodržiavanie vyššie uvedeného ustanovenia.


Nedostatok č. 4. 
16 správ a záznamov, ktoré neobsahovali všetky predpísané náležitosti:
Stanovisko je zostavené – Názvy správ a záznamov, ak kontrola bola vykonávaná za bývalého HK, je uvedené jeho meno  a čo kontrola vytýkala:

Správa z kontroly dotácií poskytnutých v roku 2007 - Pálfy
Správa č. 9/2008 z kontroly mestských komunikácií
Správa č. 10/2008 z kontroly údržby cintorínov
Správa č. 11/2008 z kontroly evidencie psov a dane za psa
Záznam  o výsledku kontroly dodržiavania pravidiel duálneho oceňovania,
Záznam z kontroly vysporiadania sa s nedostatkami uvedenými v kontrole vykonanej v I. polroku 2008
	V uvedených správach a záznamoch chýbalo označenie kontrolovaného subjektu 

Avšak z textu správy bolo zrejmé u koho bol robený výkon – Mestský úrad, čo však podľa NKÚ  nebolo samostatne uvedené v úvode


Správa z kontroly Mestského divadla  - Pálfy
Správa z kontroly dotácií -  Pálfy
Správa č. 2/2008 z kontroly neštátnych škôl – JUVENTAS Žilina, n.o.
Správa č. 5/2008 z kontroly neštátnych škôl – Cirkevná ZŠ Romualda Zaymusa
Správa č. 7/2008 z kontroly neštátnych škôl – Spojená škola Kráľovnej pokoja
Záznam č. 8/2008 z kontroly neštátnych škôl – HALAČ, s.r.o.
Správa č. 9/2008 z kontroly mestských komunikácií
Správa č. 11/2008 z kontroly evidencie psov a dane za psa
Záznam č. 12/2008 z kontroly zostavenia a priebežného plnenia plánu na zavedenie EURA v obchodných spoločnostiach so 100 % účasťou Mesta Žilina 
Záznam č.  13/2008 z kontroly ZŠ Limbová
	V uvedených správach a záznamoch chýbalo miesto vykonania kontroly



Správa z kontroly MD  -  Pálfy
Správa z kontroly dotácií - Pálfy
	V uvedených správach chýbalo označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli  porušené



Správa z kontroly MD - Pálfy
Správa z kontroly dotácií  -  Pálfy
Záznam č. 1/2008 z kontroly neštátnych škôl – Rímskokat. Cirkev, Farnosť Dobrého pastiera
Záznam č. 3/2008 z kontroly neštátnych škôl - ENPORA spol. s r.o.
Záznam č. 4/2008 z kontroly neštátnych škôl – Kongregácia školských sestier sv. Františka
Správa č. 5/2008 z kontroly neštátnych škôl  - Cirkevná ZŠ RZ
Záznam č. 8/2008 z kontroly neštátnych škôl – Halač, s.r.o.
Správa č. 10/2008 z kontroly údržby cintorínov
Záznam č. 12/2008 z kontroly obch. spoloč.
Záznam č. 13/2008 z kontroly ZŠ Limbová
	V uvedených správach a záznamoch chýbal podľa KS dátum vyhotovenia správy, resp. záznamu – je potrebné uviesť, že dátum na konci správy bol, to však KS nepovažovala za dostatočné, lebo nebol  explicitne uvedený samostatný údaj  - dátum vyhotovenia správy



Záznam z kontroly duálneho oceňovania
Záznam č. 12/2008 z kontroly obchodných spoločností
Záznam č. 13/2008 z kontroly ZŠ Limbová
Záznam z kontroly opatrení
	V uvedených záznamoch chýbal podľa KS dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamom


Správa z kontroly MD  -  Pálfy
Správa z kontroly dotácií  - Pálfy
Záznam č. 12/2008 z kontroly obchodných spoločností
Záznam č. 3/2008 z kontroly neštátnych škôl - ENPORA spol. s r.o.
Záznam č. 4/2008 z kontroly neštátnych škôl – Kongregácia školských sestier sv. Františka
Záznam z kontroly duálneho oceňovania
Záznam č. 12/2008 z kontroly obchodných spoločností
Záznam č. 13/2008 z kontroly ZŠ Limbová
	V uvedených správach a záznamoch chýbalo potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom. Avšak je potrebné uviesť, že sú vypodpisované štatutármi, len v texte chýbala formulka, že pri podpise štatutárny orgán prevzal 1 výtlačok. 


Všetky tieto nedostatky považujem za formálne pochybenie, ktoré vznikli zotrvačnosťou systému práce, ktorý som nestihla postrehnúť a napraviť. Toho času systém vypracovávania správ a záznamov má podstatne  vyššiu,  po  kvalitatívnej ako aj formálnej stránke   úroveň, ako som začínala v roku 2008.
K úrovni správ za Ing. Palfyho sa nevyjadrujem.


Nedostatok č. 5. 
Preverované  subjekty hlavným kontrolórom a názov preverovanej činnosti u ktorých dva prípady -  neboli z prerokovania správy o výsledku kontroly vyhotovené zápisnice.
	Kontrola  – Vykonanie kontroly v Mestskom divadle Žilina – Pálfy 
	Kontrola -  Poskytnutých dotácii mestom Žilina za rok 2007 podľa schváleného plánu kontrol na I. polrok r.2008  -  Pálfy



Nedostatok č. 5. 
Názvy preverovaných subjektov a účel kontrol, ktoré boli hlavným kontrolórom mesta, podľa správy z kontroly NKÚ vykonávané bez poverenia na výkon kontroly:
	Kontroly pokladničných hotovostí v Mestskom úrade Žilina zo dňa 06.02.2008 -   Pálffy
	Kontroly pokladničných hotovostí v Mestskom úrade Žilina zo dňa 13.08.2008 – išlo o akt zo strany pracovníčky ÚHK, ktorá mala veľmi nevyspytateľné pracovné postupy, na základe čoho musela odísť z pracoviska

	Kontrola Dane za ubytovanie v I. polroku 2008 – Pálffy
	Kontrola opatrení z kontroly dotácií – tento typ kontroly bol zvolený z toho dôvodu, že v I. polroku 2008 bola vykonaná kontrola toho istého zamerania, čo som si pri koncipovaní plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2008 nevšimla a preto som kontrolu neopakovala a z toho dôvodu som vykonala kontrolu plnenia opatrení. O tejto skutočnosti boli poslanci MZ informovaní v Správe o kontrolnej činnosti za rok 2008, pričom túto skutočnosť zobrali na vedomie a neboli k tomuto bodu námietky. 



Nedostatok č. 6. 
Subjekty určené na poverení bez jasnej identifikácie.
K tomuto bodu tiež bola vznesená námietka, ktorej text uvádzam nižšie a priamo súvisí s nedostatkom č. 3 uvedenom v tomto dokumente.
Ak bola textácia v poverení uvedená nie dostatočne jasne, vyplývalo to z faktu, že už pri zadaní poverenia nebolo cieľom ísť kontrolovať spoločnosti uvedené v správe, čo aj samotná textácia správy dokazuje. Cieľom bolo vyhodnotiť a dosiahnuť cieľ kontroly podľa zmluvných partnerov, ktorí sa v archivovanej dokumentácii nachádzajú a práce, ktoré súviseli s predmetom kontroly, tieto spoločnosti vykonávali.


Nedostatok č. 7. 
Desať prípadov, kedy hlavný kontrolór podľa správy z kontroly NKÚ nepredložil výsledky zo svojej kontrolnej činnosti Mestskému zastupiteľstvu.
	Kontrola   Mestského divadla v Žiline (bez uvedenia čísla na poverení) 

Predmet: Pracovno-právne vzťahy , odmeňovanie zamestnancov  a hospodárenie s majetkom mesta v Mestskom divadle v Žiline   -  Pálfy
	Kontrola pracovno-právnych vzťahov odmeňovania a finančných operácií v MP – nebola ani vykonaná -  Pálfy

Kontrola  – kontrola dotácií (bez uvedenia čísla na poverení)
Predmet: kontrola poskytnutých dotácií mestom Žilina  -  Pálfy
	Kontrola  – Daň za ubytovanie v I. polroku 2008  -  Pálfy

Kontrola  č.1/2008 – Rímskokatolícka cirkev , Žilina- Solinky ,farnosť Dobrého pastiera
Predmet: kontrola použitia pridelených finančných prostriedkov prerozdelených Školským úradom mesta Žilina neštátnym zariadeniam 
Kontrola č.2/2008 – JUVENTAS Žilina n. o. Žilina
Predmet : kontrola použitia pridelených finančných prostriedkov prerozdelených Školským úradom mesta Žilina neštátnym zariadeniam 
            Kontrola č.3/2008 : ENPORA spol. s r.o. Žilina 
Predmet: : kontrola použitia pridelených finančných prostriedkov prerozdelených Školským úradom mesta Žilina neštátnym zariadeniam 
Kontrola č.4/2008 : Kongregácia školských sestier sv. Františka, Žilina
Predmet: kontrola použitia pridelených finančných prostriedkov prerozdelených Školským úradom mesta Žilina neštátnym zariadeniam 
Kontrola č.5: Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa ,Žilina
Predmet: kontrola použitia pridelených finančných prostriedkov prerozdelených Školským úradom mesta Žilina neštátnym zariadeniam 
Kontrola č.6/2008 : Súkromná základná škola Žilina
Predmet: kontrola použitia pridelených finančných prostriedkov prerozdelených Školským úradom mesta Žilina neštátnym zariadeniam 
Kontrola č.7/2008: Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina
Predmet: kontrola použitia pridelených finančných prostriedkov prerozdelených Školským úradom mesta Žilina neštátnym zariadeniam 
Kontrola č.8/2008: HALAČ s r.o. , Žilina
Predmet: kontrola použitia pridelených finančných prostriedkov prerozdelených Školským úradom mesta Žilina neštátnym zariadeniam 
Je potrebné uviesť, že v roku 2008 mnohé kontroly boli dokončované v preklenutom období do roku 2009, pričom neboli osobitne správy predkladané do MZ, nakoľko výsledky kontrol boli odprezentované v celkovej Správe o kontrolnej činnosti HK mesta Žilina za rok 2008, ktorá bola predložená v zákonnej lehote na prerokovanie MZ, z čoho vyplýva, že nebol časový priestor na ich osobitné odprezentovanie. 



Nedostatok č. 8. 
Prípady (názvy preverovaných subjektov a účel kontrol) , kedy hlavný kontrolór podľa správy z kontroly NKÚ predložil výsledky zo svojej kontrolnej činnosti Mestskému zastupiteľstvu až po viac ako 50 kalendárnych dňoch.
	Kontrola č.9/2008 – Kontrola údržby miestnych komunikácií a použitia finančných prostriedkov v rámci údržby

Predmet: dodržiavanie Smernice prednostu MsÚ  o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina, platná od 1.3.2008, v nadväznosti na dodržiavanie Nariadenie mesta Žilina o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny č.6/1992, v znení doplnkov a zmien a použitia finančných prostriedkov v rámci údržby miestnych komunikácií
	Kontrola č.10/2008 – kontroly prevedených prác na cintorínoch a použitia finančných prostriedkov

Predmet: dodržiavanie Smernice prednostu MsÚ o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina , platná od 1.3.2008 a kontrolu vykonaných prác na cintorínoch v súlade s VZN – zásady prevádzkovania pohrebísk v meste Žilina č.8/2007 a Zmluvy o poskytovaní verno-prospešných služieb (prác)  - cintorínske služby vrátene jej dodatkov.
Je potrebné uviesť, že cyklus zasadnutí MZ je v odstupe 60 kalendárnych dní, pričom HK predkladá správy do MZ po je ukončení a ukončenie je, ak je správa prerokovaná s kontrolovaným subjektom. Zákon č. 369/1990 Zb. ukladá na najbližšom zasadnutí MZ – a tak sa aj udialo. 

K  nedostatku č. 7.  a    8.  považujem za dôležité uviesť, že v roku 2009 som zaviedla úplne nový systém predkladania správ do MZ  - v podobe Informatívnej správy, ktorá sa tvorí nabaľujúcou metódou a spôsobom takým, aby poslanci v maximálnej miere získali obraz a výsledky kontrolných zistení. 


Nedostatok č. 9
Nedostatky v oblasti ohlasovania plnenia opatrení a opatrení samotných:
Ktoré kontrolované subjekty mimo Mestského úradu v Žiline, napriek tomu, že im podľa správy kontroly NKÚ bolo uložené prijať nápravné opatrenia, o prijatí týchto opatrení hlavného kontrolóra neinformovali.
	Kontrola č.18/2008 – Uplatňovanie práv mesta prostredníctvom VZ a DR v spoločnostiach so 100% účasťou majetku mesta – dodržiavanie § 129 Obchodného zákonníka v nadväznosti na §125 odst.1 písm. b.) a zverejnenie v súlade s § 21 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Zistenia kontrolnej skupiny pri dodržiavaní vyššie uvedených ustanovení Obchodného zákonníka   a zákona o účtovníctva mali len u  niektorých spoločností doporučujúci charakter zaviesť  systém v zvolávaní VZ, predkladania dokumentov na schválenie v zmysle stanov a zverejňovanie listín v zmysle platných právnych predpisov.  Aplikácia  doporučení kontrolnej skupiny   pre tieto  podniky  bude preverená kontrolou, ktorá sa tohto času realizuje v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok r.2009. 

NKÚ v Správe vyhodnotilo, že plnenie opatrení nebolo a HK ich ani nežiadal. 
Poviem úprimne, nežiadal, lebo pri deficite personálnych kapacít, zavádzaní systémových zmien a hlavne pri stanovení priorít a určení dôležitosti úkonov nevyhnutných pre skvalitnenie práce v úrade sme na túto činnosť už naozaj nemali časový priestor. 
Avšak je potrebné uviesť, že HK sa zúčastňuje Porady vedenia, kde v mnohých prípadoch sa úlohy z porady vedenia prelínajú s úlohami vyplývajúcimi z uložených opatrení a zákon explicitne neukladá, v akej podobe je nevyhnutné predkladať plnenie opatrení. 
Vrátim sa do minulosti  a uvediem, že inštitút nastavenia opatrení a hlásenia ich plnenia vôbec nefungoval a v roku 2008 sme stáli na začiatku zavádzania systému, kde príslušní zodpovední pracovníci nemali zažitý systém vysporiadať sa s prijatými opatreniami a uvedomiť si z toho vyplývajúcu povinnosť vedúceho zamestnanca.   
Ale taktiež je potrebné uviesť, že pri koncipovaní aktuálneho Plánu kontrolnej činnosti HK sú zaradené kontroly plnenia opatrení, ktoré vyplynuli z vykonaných kontrolných akcií od môjho nástupu na pozíciu hlavného kontrolóra.  
Nastavené opatrenie:
Pre odstránenie tohto nedostatku do budúcna je nakoncipované opatrenie, ktoré ukladá HK zaviesť systémové riešenie pre kontrolu vyhodnocovania a plnenia opatrení na základe kontrolných zistení z kontrolnej činnosti. V prípade neplnenia prijatých opatrení zo strany kontrolovaných útvarov a subjektov predkladať informáciu vo forme správy do porady vedenia alebo až do mestského zastupiteľstva. 


Hlavná kontrolórka navrhla opatrenia k protokolu NKÚ za svoju oblasť, ktoré sú súčasťou opatrení, ktoré primátor mesta doručil na NKÚ a NKÚ nemalo voči nim ani jednu námietku alebo odporúčanie na doplnenie. 



	Dovolím si vysloviť pochybnosť o vyspelosti profesionálnej praxe pracovníka NKÚ, ktorý spracovával časť protokolu ohľadom hodnotenia práce hlavného kontrolóra a budem taktná, ak to pomenujem ako profesionálnu nezrelosť.  Moja pochybnosť je založená na skutočnosti, že pri výkone kontrolnej činnosti je veľmi dôležité oddeliť fakty tak, aby bola zrejmá  zodpovednosť hlavne vtedy ak je zrejmé, že došlo k zmene v oblasti personálneho zastúpenia – teda výmena kontrolórov. Práve jasné pomenovanie období a určenie zodpovednosti,  ktorú  okrem iného je nevyhnutné  vždy vyvodiť v prípade zistených nedostatkov, bolo v hodnotení práce hlavného kontrolóra absolútne ignorované, čím sa stráca prehľadnosť pri určení miery zodpovednosti za vzniknuté pochybenia.
	Ja považujem za nevyhnutné a dôležité povedať, že pri hodnotení obdobia roku 2008 z pohľadu výsledkov práce HK  sa mi podarilo dosiahnuť obrovský kus práce, ktorý sa pozitívne prejavil už aj v roku 2008, čo v Protokole vyhodnotili aj pracovníci NKÚ vetou: „Vnútorný kontrolný systém Mesta Žilina zaznamenal v priebehu roka 2008 rastúcu kvalitu, a to najmä v druhom polroku“, avšak táto časť nebola prenesená do Správy – je možné sa len domnievať, prečo tak dôležité posolstvo pre poslancov MZ nebolo uvedené aj v Správe, ktorá je verejným dokumentom a ktorá je predložená na prerokovanie MZ.

	Je potrebné uviesť, že pri nástupe na funkciu HK som ani v najtemnejších myšlienkach nepredvídala, aký stav na pracovisku ÚHK Mesta Žilina sa nachádza. Je veľký rozdiel, ak niekto – poviem to obraz nastúpi do rozbehnutého vlaku a ako nová lokomotíva môže zvyšovať rýchlosť a kvalitu svojej jazdy. V prípade môjho nástupu na pozíciu HK som opäť poviem to obrazne – musela starú parnú lokomotívu  zastaviť, obrátiť v iný smer, odopnúť nepoužiteľné vagóny, pripojiť nové a začať ťahať takým tempom, aby som mohla dobehnúť do cieľa s nákladom, ktorý bol uložený v podobe zadaných úloh a predložiť odpočet plnenia týchto úloh v stanovenom čase, aj keď na poslednú chvíľu s časovým posunom jednej úlohy. To znamená, že po mojom nástupe na funkciu HK som postavila od základu nové pracovisko, hlavne v oblasti personálneho vybavenia, ako aj zavedenia nového systému práce, pričom tu nebol vytvorený žiadny skúšobný priestor a ešte aj bol podrobený kontrolou NKÚ. 
V tejto chvíli si dovolím povedať, že práve tu je veľká miera zodpovednosti aj poslaneckého zboru. Ako je možné, že za roky fungovania územnej samosprávy v 4-tom najväčšom krajskom meste Slovenska nebol vytvorený štandardne fungujúci útvar hlavného kontrolóra a bol tolerovaný stav, kde neboli založené žiadne štandardné postupy pre výkon následnej finančnej kontroly. Je potrebné uviesť, že ÚHK je útvar, ktorý si v zmysle zákona o obecnom zriadení zriaďuje MZ pre výkon kontrolnej činnosti a prostredníctvom HK sa zodpovedná MZ. 

	Pre vykreslenie skutočností v argumentačnej roviny vymenujem len niekoľko činností, ktoré bolo nevyhnutné vykonať, aby práca na ÚHK prebiehala štandardným spôsobom a v zmysle zákona:

	Podarilo sa mi legálnym spôsobom vyčistiť útvar v oblasti personálneho obsadenia, aj keď to v jednom prípade trvalo rok, od ľudí, ktorí neboli schopní sa prispôsobiť novým podmienkam práce

Získať a vybrať ľudí pre prácu na ÚHK, ktorí sú na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni v oblasti ekonomiky, finančného riadenia, bytového hospodárstva, správneho konania, sociálnych vecí, ako aj právnych vedomosti nevyhnutných pre výkon kontrolnej činnosti. Je potrebné si uvedomiť, že kontrolná činnosť ak má byť vykonávaná na odbornej a profesionálnej úrovni, si vyžaduje v prvom rade široký záber vedomostí z rôznych oblastí, aby bolo možné posúdiť, či výkon, ktorý je predmetom kontroly je vykonávaný v zmysle zákona. Nejde o systematicky opakujúcu sa činnosť, ale rôznorodé  postupy v celom spektre výkonu samosprávnych činností a jej financovania. 

V priebehu roku 2008 v rámci obsadenosti ÚHK zažíval kritický stav, odchádzajúca zamestnankyňa čerpala dovolenku nevyčerpanú z predchádzajúcich rokov, absolvovala pobyt na PN, pričom od 07/2008 do svojho odchodu z pracoviska 10/2008 s malými prestávkami  nebola v práci. Ďalšia pracovníčka nastúpila na dlhodobú PN od 09/2008 a táto PN s dvojtýždňovou prestávkou pretrvávala do jej absolútnej odchodu z pracoviska v 10/2009. Takže v roku 2008 som sa snažila naplniť všetky zadané úlohy s kolegyňou, ktorá sa v plnej miere snažila prispôsobiť novým požiadavkám na výkon práce podľa nových pravidiel, avšak pri veľmi ťažkej rodinnej traume, ktorá ju sprevádzala. Až v 11/2008 nastúpila nová pracovníčka

	Pri tom všetkom sa mi podarilo zaviesť:

	Nový systém vydávania Poverení pre výkon kontroly
	Nový systém vedenia kontrol s dôrazom

	Na systémovú štruktúru tvorby správ a záznamov, aby boli tematicky členené kontrolné zistenia

Na pomenovanie porušení právnych predpisov v rámci kontrolných zistení
Na nastavenie opatrení, ktoré majú zamedziť vzniku a pretrvávaní nedostatkov v činnosti úradu a kontrolovaných subjektov
	Nový systém vyhodnocovanie plnenia Uznesení MZ, tak aby poslanci MZ mali prehľad o tom, ako sú plnené úlohy uložené na rokovaní MZ
	Nový systém a štruktúru spracovávania odborných stanovísk k rozpočtu a k záverečnému účtu, tak aby boli vypracované v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 


	ÚHK v zmysle Organizačnej štruktúry MsÚ rieši a vybavuje sťažnosti a petície. V priebehu roku 2008 bolo vyriešených  94 sťažností, 11 petícií a 11 žiadostí a podnetov, ktoré boli všetky vybavené, pričom je potrebné uviesť, že bol zavedený úplne nový postup pri vybavovaní sťažností, s dôrazom na pomenovanie problémov, posúdenia opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti doručenej sťažnosti, ako aj zadefinovania opatrení na nápravu, ak bola sťažnosť opodstatnená. Je kladený veľký dôraz na dodržiavanie lehôt, čo je v porovnaní s úrovňou vybavovania v minulosti neporovnateľné. 


	 V roku 2008 bolo riešených zo strany HK 4 podnety poslancov a pracovníkov MP, ktoré vzhľadom na rozsah výkonu práce sa dali vnímať, ako samostatné previerky a kontroly. 


	Vzhľadom na skutočnosť, že som považovala za nedostatočnú prácu pre výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly ako aj  Smernicu o finančnej kontrole, ktorá by mala byť základným pracovným manuálom pre čistotu finančných tokov v prepojení na čerpanie rozpočtu a ktorej má byť garant ekonomický odbor, som spracovala Smernicu finančného riadenia, ktorá vstúpila do platnosti v r. 2009. Táto aktivita bola nad rámec pracovných povinností HK, ale v záujme nastavenia štandardného systému čerpania rozpočtu a sprísnenia procesov čerpania rozpočtu bol tento akt nevyhnutný, čo nám aj toho času preukazujú závery kontroly, ktorú ÚHK ukončuje v oblasti implementácie Novej Smernice finančného riadenia v podmienkach mesta Žilina, čo nám jednoznačne potvrdilo správnosť tohto rozhodnutia, čo má priamy vplyv na skvalitnenie celého procesu kontrolného systému v meste Žilina. 


	Toto sú vypichnuté len vedľajšie činnosti, ktoré som plnila, nakoľko hlavnou úlohou bolo splniť úlohy uložené podľa Plánov  kontrolnej činnosti  v roku 2008. Všetky kontroly boli vykonané, pričom došlo k presunu 1 kontrolnej akcie do roku 2009. 


Áno, nepopieram, že pri tom množstve systémových výziev, ktoré som uviedla do života a s tým spojené úlohy,  sa stali aj nedokonalosti a nedostatky, že niekde chýbal dátum vypracovania protokolu, že v zápisnici nebola formulka, že zapožičané dokumenty boli odovzdané kontrolovanému subjektu, považujem za administratívne a formálne nedostatky výsledných materiálov ÚHK, tak ako sa to uvádza v časti Zhrnutie v Správe NKÚ. 

Žiadam poslancov MZ o vykonanie poslaneckého prieskumu, aby bolo možné uvedené argumenty aj dokladovo predložiť. 

Žiadam poslancov MZ pri množstve uložených úloh, ktoré sú vznášané na ÚHK o personálne posilnenie ÚHK na úroveň priemeru krajských miest Slovenska vrátane vyrovnania úrovne finančného ohodnotenia na úroveň pracovníkov porovnateľných miest.




V Žiline 08. 02. 2010 						Ing. Elena Šuteková
								        hlavná kontrolórka mesta 


