
Útvar hlavnej kontrolórky
Čiastková správa o výsledku kontrol a z činnosti útvaru Hl< y.a obdobie od 12.06.2018 do

23.08.2018

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2018 boli dokončené kontroly:

> Kontrola hospodárenia za rok 2017 Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
> Kontrola hospodárenia za rok 2017 TV Pezinok, s.r.o.
> Kontrola hospodárenia za rok 2017 Mestský podnik služieb, p. o.
> Kontrola plnenia zmluvných podmienok za II. Q 2018 LESY, š. p., Smolenice

Mimo plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 sú rozpracované kontroly:

> Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri 
obstaraní zákazky na advokátske služby - ŽS s MŠ Orešie.

> Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri 
obstaraní zákazky na advokátske služby - ZS Fándlyho.

Prijaté podania, sťažnosti, petície:

1)
Š.J. doručil po výzve HK na UHK doplnenú petíciu týkajúcu sa rušenia nočného pokoja. 
Petícia je riešená v súčinnosti s MsP.

2)
J.B. doručil na UHK sťažnosť týkajúcu sa rušenia nočného pokoja. Predmetná sťažnosť bola 
riešená v súčinnosti s MsP. Občan bol e-mailom informovaný o možnostiach riešenia.

3)
Bola doručená sťažnosť Z.Z. týkajúca sa osadenia lavičiek pred bytovkou. Predmetná 
sťažnosť bola odstúpená na Oddelenie výstavby a životného prostredia. Momentálne je 
v štádiu riešenia.

4)
Bola doručená sťažnosť T.H. týkajúca sa hluku z prevádzky. Predmetná sťažnosť bola riešená 
v súčinnosti s MsP. Prevádzkar bol upozornený a občan T.H. informovaný.

Na ÚHK prišlo okrem uvedených sťažností ďalších 9 podaní označených aj ako 
„sťažnosti“, majúcich charakter podnetu, dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti a nie je v nich 
jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa vo vzťahu voči orgánu samosprávy 
osoba domáha. Predmetné podnety boli zo strany HK riešení, resp. podávajúce osoby boli 
v zákonných lehotách informované o ďalších možnostiach riešenia ich podnetu, resp. bol 
podnet odstúpený inému orgánu na konanie v zmysle vecnej príslušnosti a kompetencie.

Ing. Anna Sobotová, PhD., hlavná kontrolórka Mesta Pezinok 
Pezinok, 06. 09. 2018


