PaedDr. Dušan Husár, primátor Mesta Zlaté Moravce a členovia krízového štábu COVID - 19
zriadeného pri Msú Zlaté Moravce

JUDr. Alžbeta Esterková
Hlavná kontrolórka mesta Zlaté Moravce
1.mája č.2
953 01 Zlaté Moravce

Zlaté Moravce, 11. 6. 2020

Vec: Vyjadrenie k začiatku, cieľu a priebehu kontroly
V ZOS v Zlatých Moravciach - odpoveď

Dňa 8.6.2020 sme od Vás e mailom obdržal i žiadosť o vyjad renie k začiatku, cieľu a priebehu
kontroly v ZOS v Zlatých Moravciach, ku ktorému zasielame naše stanovisko.
K bodu č.1:
Oznamujete nám, že ste zača l i kontrolu m imo plánu kontrolnej činnosti, t .j. z vlastného podnetu
hlavnej kontrolórky, po media!izovaných i nformáciách o šíren í nákazy a ú m rtiach na „COVID-19"
v zariade ní pre seniorov v Pezinku. Tu chceme poukázať na tú skutočnosť, že Vaša kontrola nie je
v súlade so zákonom č. 3 69/1990 z.z. o obecnom zriadení a § 18 odst. d, ods. 1 rozsah kontrolnej
činnosti, Vám neukladá a n i V á m neprináleží vykonávať kontro l u na „COVID-19 v zariadeniach pre
seniorov. Máme zato, ž e tu bol porušený horeuvedený zákon č.369/1990 z.z. o obecnom zriadení.
Ďalej nás upozon1ujete, že dodržiavanie p rotiepídemiologických o patrení j e súčasťou povinnosti
poskytnúť sociálnu službu na odbornej ú rovni / § 7/, pri súčasnom dodržiavaní ľudských p ráv, slobôd
a zachova ní dôstojnosti klientov /§ 6 odst.2/ v ZOS. V tomto odseku nevidíme, že by bol porušený
niektorý z uvedených paragrafov lebo pravidelne pri každom zasadaní krízového štá bu, predseda
štábu - primátor mesta telefon icky kom unikoval s vedúcou ZOS. Jej požiadavky boli vždy splnené
a nikdy štábu nehlásila, že by bolí a kýmkoľvek s pôsobom porušené ľudské p rá va, sloboda alebo
zachovanie dôstojnosti klie ntov. Do pozornosti uvádzame tú skutočnosť, že pokiaľ je vyhláse n ý
núdzový stav, platia osobitné ustanovenia, nariadenia hlavného hygienika SR a nie paragrafy, ktoré
uvádzate.
K bod č.2:
Oznamujete nám, že primátor na príkaz krízového štábu pre „COVID-19" odmietol hlavnej
kontrolórke poskytnúť časť i nformácií a doložiť časť dokladov s odôvodnením, že: ,,hlavná
kontrolórka nie je oprávnená túto kontrolu vykonať, nemá poverenie a vyžadované fotografie
nemusia byť dôveryhodné1 resp. nemusia pravdivo vypovedať o kontrolovaných skutočnostiach. "
Tu by sme Vás chceli dôrazne u pozorniť, že členovia zriadeného krízového štá bu pre COVID -19"
nedali žiadny p ríkaz primátorovi mesta, nevsúvajte nám do úst slová, ktoré nikto nevyslovil, ale
spoločne sme konštatovali, že hlavná kontrolórka nie je oprávnená osoba, nie je vyškolená, nemá
v náplni práce kontrolnej činností takúto kontrolu vykonať. Túto kontrolu môžu vykonávať len
pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva a príslušníci policajného zboru SR.
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čo sa týka samotného pove renia opäť pou kazujeme na t ú skutočnosť, že z Vašej strany bol
porušený zákon č. 369/1990 z.z. § 18, ods. d, odst.1, na ko ľko kontrolóri miest a obcí nie sú
kompetentní vyžadovať doklady ohľadom „COV I D-19".
Dospeli sme k záveru, že všetci členovia zriadeného krízového štá bu si pevne stoj íme za svoj ím
rozhodnutím, a by Vás primátor i nformova l, že nie ste oprávnená vykonávať ta kúto kontrolu pre
,,COVID 19".
V ďa lšom odseku nás u pozorňujete citujem: "Opísané konanie primátora porušuje §18 ods. 3 zák. č.
369/1990 z.z. o obecnom zriadení, § 21 ods. 3 zák.č. 35 7/2015 z.z. o finančnej kontrole, hrubo
zasahuie do výkonu kontroly hlavného kontrolóra a bráni zistiť a poskytnúť skutočný obraz
o Zariadení opatrovateľskei službypre poslancov, ale i pre širokú vereinosť. "
V tomto bode obdivujeme Vašu odvahu, trúfa losť a právne vedomie, keď opisujete, že primátor
mesta hrubo po rušuje zákon č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení, § 18 ods.3 citujem: ,, hlavný
kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, a ko aj do i ných dokumentov v rozsa hu kontrol nej
činnosti podľa § 18 ods. d . ,,
V uvedenom § nie je ni kde zadokumentované, že Vás primátor nemôže upozorn iť, že Vami
vykonáva ná kontrola nie je v súlade so zákonom a nie ste ani oprávnená požadovať doklady k danej
kontrole „COVID 19", čiže v žiadnom prípade primátor mesta nepo rušuje zákon o o becnom zriadení.
Uvádzate tiež, že primátor mesta porušuje § 2 1 ods. 3 zák. č. 357/2015 o fina nčnej kontrole tak
Vám dávame na vedomie, že tak a ko sama uvádzate, vy nevykonávate fi nančnú kontrolu v zariadení
opatrovateľskej služby, ale vykonávate kontrolu na prebiehajúcu pandémiu „COVID 19", a dôraz
kladiete na dodržiava nie protiepidem iologických opatrení a odporúča ní a ich prenesenie do interných
smerníc ZOS /prevádzkového poriad ku/, teda nevieme pochopiť Vaše myšlienkové pochody, akú
súčinnosť má už spomínaný § 21 ods.3 zák.č. 357/2015 z.z. s kontrolou pandémie.
Ako členovia krízové ho štá bu sme zhrození z výroku kde neoprávnene, nedôstojne obvi ňujete
primátora a ko štatutára mesta, že h rubo zasa huje do výko nu kontroly hlavného kontrolóra a bráni
zistiť a poskytnúť skutočný obraz o za riadení opatrovateľskej služby pre posla ncov ,ale i pre širokú
ve rejnosť. Ak chcete použiť ta kéto silné konštatova nie, tak by ste si v prvom rade mali preveriť či
Va mi vykonaná ko ntrola z vlastného pod netu je v súlade so zákonom, či môžete ta kúto kontrolu
vôbec vykonávať, či máte právo požadovať Vami vyžiadané materiály. Zastáva me názor, že ak Vás
primátor upozorní na Vaše protiprávne ko nanie, nie že by ste si preverili zákonnosť uvedeného
upozornenia, ale hneď útočíte na štatutára mesta, že Vám bráni vykonávať a h rubo zasa huje do
výko nu h lavného kontrolóra, čo nie je dôstoj né konaniu hlavného kontrolóra mesta, na koľko svojim
kona ním znevažujete fu nkciu primátora mesta, vrháte zlé svetlo na mestský ú rad a znevažujete
osobu primátora a ko samotného človeka.

Členom krízového štábu sa javí toto Vaše kona nie ako hrubé porušenie pracovnej discipl íny,
lebo bez overenia pravd ivosti Vašich výrokov krivo obviňujete štatutára M esta Zlaté Moravce
a všetkých členov krízovéh o štábu, ktorí zod povedajú za pandémiu „COVI D 19".

Vaše konanie bude odstúpené poslancom mestského zastu piteľstva, kto rému bude navrhn uté, a by
sa touto záležitosťou zaoberalo.
Ú plne v závere by sme chceli uviesť, že primátor Mesta Zlaté Moravce riadne, včas a správnu dobu
zriadil a menoval krízový štá b pre pandémiu „COVID 19", ktorý pravidelne každý deň zasadal a riešil
každodennú d a n ú problematiku s RÚVZ Nitra, policajným zboro m SR, pred nostkou O Ú, riaditeľkou
nemocn ice, vedúcou ZOS a pravidelne i nfo rmova l obča nov mesta prostredn íctvom webovej strá nky.
Tu musíme tiež vyzdvih n úť prácu posla ncov, ktorí sa zapojili a po máhali roznášať rúška seniorom
v našom meste . Teda nie je pravdou, že pri mátor bráni širokej ve rej nosti a posla ncom, a by sa
dozvedeli o priebehu pandémie „COVID 19", keď a ktuálna situácia bola mapova ná prostredn íctvom
webovej strá nky „zlatemoravce.eu".
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Výsledkom práce krízového štábu a konania pri mátora mesta Zlaté Mo ravce je tá skutočnosť, že
v ZOS Zlaté Moravce nebol zaznamenaný žiad ny prípad „COVID 19", za čo by ste mali primátorovi
mesta poďa kovať a nie kritizovať, resp. h ľadať nedostatky v práci krízového štábu.

