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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno sa na základe ustanovenia § 11 ods.4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno č. 2/2005 o kontrole vykonávanej mestskou
samosprávou – Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 3 sa vypúšťa posledná veta.
2. V § 2 odsek 1 písm. e) sa vypúšťa text „a zamestnanci jeho útvaru“.
3. Ustanovenie § 4 vrátene nadpisu znie:

Tretie osoby
Tieto zásady upravujú tiež súčinnosť právnických alebo fyzických osôb, ktoré majú vzťah
ku kontrolovanému subjektu alebo k predmetu kontroly (ďalej len „tretia osoba“).
4. V § 5 odsek 3 sa vypúšťa text uvedený v tretej odrážke.
5.

V § 7 odsek 3 sa za slovo „riadi“ vkladá slovo „primerane“.

6. V § 11 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
7. V § 11 sa doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3; na začiatku jeho textu sa spojenie
„Mestské zastupiteľstvo“ nahrádza slovom „Mesto“ a ďalej sa z jeho textu vypúšťa
spojenie „a jeho útvaru“.
8. V § 12 odsek 2 znie text uvedený v šiestej odrážke nasledovne:
- vybavuje sťažnosti v prípadoch, kde to ustanovuje platné VZN o sťažnostiach
9. V § 12 odsek.2 sa vypúšťa text uvedený v siedmej odrážke.
10. § 13 sa vypúšťa v celom rozsahu.
11. Doterajšie §§ 14 až 18 sa označujú ako §§ 13 až 17.
12. V § 13 sa spojenie „zamestnanci jeho útvaru“ vypúšťa z textu vo všetkých tvaroch.
13. V § 13 odsek 5, sa v texte druhej vety nahrádza číslica 14 číslicou 12.
14. V § 14 odsek 5 znie:
Orgánom príslušným na rozhodnutie podľa odseku 4 je hlavný kontrolór; ak sa námietky
týkajú hlavného kontrolóra alebo poslanca mestského zastupiteľstva, je orgánom príslušným
na rozhodnutie mestské zastupiteľstvo.
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15. V § 15 odsek 1 sa v druhej odrážke na koniec prvej vety pripája text v znení:
„ , ako aj vydanie písomného potvrdenia o úplnosti predložených dokladov a vyjadrení“.
16. V § 15 odsek 1 sa na jeho konci dopĺňa nová odrážka v znení:
- vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov
zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak kontrolný
orgán odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu
týchto opatrení v lehote určenej kontrolným orgánom.
17. V § 15 odsek 2 sa v poslednej odrážke vypúšťa
„ zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra a ostatné“.

nasledovná časť textu:

18. V § 16 odsek 2 sa v texte druhej odrážky nahrádza číslica 16 číslicou 15.
19. V § 17 odsek 1 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
20. V § 17 sa na konci odseku 9 dopĺňa nová odrážka v znení:
- potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na
vykonanie následnej finančnej kontroly
21. § 19 sa vypúšťa v celom rozsahu.
22. Doterajšie §§ 20 až 22 sa označujú ako §§ 19 až 21.
23. V § 19 sa spojenie „ útvar hlavného kontrolóra “ vypúšťa z textu vo všetkých tvaroch
a nahrádza sa spojením „kancelária hlavného kontrolóra“ v príslušnom tvare.

Čl. II.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN 02/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Brezno č. 2/2005 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou –
Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy, schválilo Mestské
zastupiteľstvo mesta Brezna uznesením č. 4/2013 dňa 25.2.2013 a nadobúda účinnosť dňa 19.
marca 2013.

