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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave
berie na vedomie
správu o kontrole odstránenia zistených
nedostatkov vedenia kroniky mesta Rožňava
zistených pri kontrole v roku 2020.

Dôvodová správa
Kontrola odstránenia zistených nedostatkov vedenia kroniky mesta Rožňava zistených pri
kontrole v roku 2020 bola vykonaná podľa § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších prepisov a podľa základných pravidiel fnančnej kontroly §20-§27
zákona č. 357/2015 Z. z. o fnančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Rožňava na 1. polrok 2021 schváleného uznesením č.170/2020 dňa 17.12.2020.
Legislatívny rámec:
1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4 ods.3 písm.s,
Interné predpisy:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o kronike mesta Rožňava schválené
uznesením č. 138/2013 dňa 27.6.2016, jeho doplnky schválené uznesením č. 21/2019 dňa
28.2.2019, VZN o kronike mesta č. 3/2020 účinné od 26. 1. 2021.
Podľa VZN o kronike mesta Rožňava:
1. Kronikou mesta Rožňava sa rozumie pamätná kniha mesta Rožňava, ktorá predstavuje
súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej,
hospodársko-ekonomickej, kultúrno-spoločensko-športovej oblasti života obyvateľov mesta.
2.Kronika obsahuje písomné zápisy členené do jednotlivých tematických celkov a zviazané do
zväzku za obdobie jedného roka.
3.Prílohou kroniky je fotodokumentácia, aj iná sprievodná a doplňujúca dokumentácia
(naskenované dokumenty a fotografee.
4.Kronika mesta Rožňava sa vedie v slovenskom jazyku a od roku 2011 sa zabezpečuje
preklad do maďarského jazyka.
5.Správcom kroniky je Mestský úrad v Rožňave .
6.Kronika je uložená na MsÚ v Rožňave tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, znehodnoteniu,
prípadne odcudzeniu.
7.Nahliadnuť do kroniky k úradným a študijným účelom je možné len na MsÚ za prítomnosti
zamestnanca mesta Rožňava. Zapožičať kroniku je možné len v závažnom spoločenskom
záujme, s písomným súhlasom primátora mesta. O zapožičaní kroniky vyhotoví zamestnanec

mesta protokol, ktorý podpíše zamestnanec mesta protokol, ktorý podpíše zamestnanec
mesta aj osoba, ktorá si kroniku zapožičiava.
8. Návrh zápisov, ktoré sa podľa týchto záznamov majú robiť v kronike, predkladá kronikár
na prerokovanie a schválenie Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v
Rožňave za kalendárny rok do 31. 12. nasledujúceho roka.
9. Poradným orgánom kroniky je Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri
Mestskom zastupiteľstve v Rožňave.
10. Kroniku mesta vedie zamestnanec mesta Rožňava, ktorého do funkcie menuje a
odvoláva primátor mesta Rožňava.

Ku kontrole boli predložené:
-

zviazané kroniky za roky: 2011, 2012, 2013 a 2015

-

schválené pripravené zápisy na zviazanie v obale za roky: 2016, 2017, 2018 a 2019

-

zápisy v obale na schválenie za rok: 2014

Po kontrole u povinnej osoby v roku 2020 boli na základe kontrolných zistení zo strany
oprávnenej osoby vypracované odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov.
Predmetom tejto kontroly bola kontrola splnenia prijatých opatrení kontrolovaným
subjektom.
Odporúčanie č.1
Doplniť chýbajúce zápisy a zverejniť ich aj na internetovej stránke mesta Rožňava podľa
platného VZN.
Prijaté opatrenie:
Na webovom sídle mesta je zverejnená kronika mesta za obdobie rokov 2006 -2019, chýba
zápis za rok 2014...ten je tiež vyhotovený a pripravený na schválenie v zmysle platného VZN.
Následne po jeho schválení bude zverejnený aj na webovom sídle mesta.
https://wwwwww.roznava.sk/kronikaomesta
Odporúčanie č.2.
Aktualizovať platné VZN
Prijaté opatrenie:

Nové VZN bolo schválené MZ dňa 17. 12. 2020, účinné je od 26. 1. 2021.
Odporúčanie č.3.
Odporúčame vypustiť z VZN úlohu pre hlavného kontrolóra predkladať raz ročne
Mestskému zastupiteľstvu písomnú správu o posúdení kronikárskych zápisov, nakoľko táto
úloha ja nad rámec povinnost hlavného kontrolóra, ktoré mu ukladá zákon 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Prijaté opatrenie:
V novom VZN povinnosť hlavného kontrolóra bola vypustená.
Odporúčanie č.4.
Odporúčame toto ustanovenie preformulovať podľa reálneho miesta uloženia originálu
kroniky mesta. Predložiť k nahliadnutiu originál kroniky mesta.
Prijaté opatrenie:
V novom VZN došlo k preformulovaniu článku.
Odporúčanie č.5.
Je potrebné vystaviť kronikárovi preukaz podľa platného VZN.
Prijaté opatrenie:
Preukaz kronikára mesta Rožňava bol vystavený.
Odporúčanie č.6.
Dopracovať preklad kroniky mesta v maďarskom jazyku podľa platného VZN a predložiť
k nahliadnutiu HK mesta.
Prijaté opatrenie:
Kroniky za roky 2011, 2012, 2013 a 2015 sú zverejnené v maďarskom jazyku. Kroniky za
ostatné roky sa prekladajú do maďarského jazyka. Po preložení budú zverejnené na
internetovej stránke mesta.
Kontrolou neboli zistené nedostatky u povinnej osoby, z kontroly bola vypracovaná
správa.

