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Útvar hlavného kontrolóra
Mesta Košice



Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
od XXII. rokovania MZ


     V zmysle ust. § 18 ods. 4 Štatútu mesta Košice podávam správu o činnosti ÚHK mesta Košice od XXII. rokovania MZ konaného v dňoch 26.02. a 10.03.2009.
     Súčasťou správy o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra je 5 správ o vykonaných kontrolách:
	Správa o výsledku kontroly prešetrenia sťažnosti a jednej žiadosti o prešetrenie ukončenia pracovného pomeru v Stredisku služieb škole,

Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za rok 2008 na ZŠ Požiarnická 3, Košice,
Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za rok 2008 na ZŠ Kežmarská 30, Košice,
Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za rok 2008 v MŠ Budapeštianska 1, Košice,
Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Košice za rok 2008 v Súkromnom školskom stredisku záujmovej činnosti Kometa, Slobody 1, Košice. 
     Počas obdobia od predchádzajúceho rokovania MZ som sa, okrem iného, zúčastňoval na riešení týchto aktivít ÚHK:
	rokovanie s nájomcom pozemku v mestskej časti Košice-Pereš na základe jeho sťažnosti na postup starostu mestskej časti pri uzatváraní novej nájomnej zmluvy (stanovenie neprimerane krátkeho termínu na podpis zmluvy), následnej výpovedi a prenajatie pozemku inému nájomcovi bez vysporiadania náležitostí s predchádzajúcim nájomcom. Vzhľadom na to, že Mestská časť Košice-Pereš je samostatný právny subjekt, ktorý má majetok mesta v správe som doterajšiemu nájomcovi odporučil riešiť tieto problémy prostredníctvom príslušného súdu podaním návrhu na vydanie predbežného opatrenia a následne žalobou. 

zúčastnil som sa na súdnom pojednávaní, ktoré sa týkalo prác vykonaných v ZŠ Postupimská poddodávateľom firmy GIRA – B. G. H. s.r.o. Giraltovce o zaplatenie faktúry. Na pojednávaní bol vypočutý svedok, ktorý bol iniciátorom rekonštrukcie objektov školy. Spor nebol ukončený, súdne pojednávanie bolo odročené na neurčito.
	s poverenou riaditeľkou ZŠ Postupimská som sa zúčastnil rokovania v advokátskej kancelárii, ktorá prevzala právne zastupovanie školy vo všetkých sporoch týkajúcich sa rekonštrukcie objektov školy. Na stretnutí bol prerokovaný doterajší postup ZŠ Postupimská a Mesta Košice a stanovenie ďalšieho postupu.
11. marca 2009 som sa zúčastnil zasadnutia Nadácie Pro Cassovia a 25. marca 2009 zasadnutia Fondu zdravia.
	riešenie sťažnosti na postup pri stavebných úpravách v objekte na ulici Protifašistických bojovníkov. Vzhľadom na to, že stavebné úpravy sa vykonávajú v nebytových priestoroch, ktoré boli odkúpené od mesta Košice a sú súkromným vlastníctvom a obsah sťažnosti sa týkal správneho konania, v ktorom nie som kompetentný konať, odporučil som sťažovateľke obrátiť sa na Krajský stavebný úrad. 
v dňoch 1. až 3. apríla som sa zúčastnil pravidelnej polročnej odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorej témami bolo: zmeny zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, informácie o aktuálnych zmenách právnych predpisov súvisiacich s kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra, vzťah rozpočtu a účtovníctva, postup hlavného kontrolóra pri kontrole zostavenia prvej účtovnej závierky podľa novej metodiky a postup hlavného kontrolóra pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2008.




     
Košice 14/04/2009.









Ing. Richard Hojer, v. r.
Hlavný kontrolór mesta Košice






















