Správa o výsledku kontroly.
V súlade s ustanovením §18f ods.1 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu Správu o výsledku kontroly. Kontrola bola vykonaná
na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2016
Kontrolované obdobie :
rok 2015
Miesto a čas vykonania kontroly : Obecný úrad Slovinky, jún - júl 2016 s prerušením
Kontrolovaný subjekt:
Obecný úrad Slovinky
Cieľ kontroly: Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
Na výkon kontroly boli predložené uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom v Slovinkách.
V r.2015 bolo starostkou obce zvolané v súlade so zákonom č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v z.n.p. rokovanie obecného zastupiteľstva 12 krát.
Celkom bolo prijatých obecným zastupiteľstvom v Slovinkách 133 uznesení ( II/23/2015 až
XIII/155/2015) a to najmä
 Kontrola plnenia uznesení
 Rozpočet a zmeny, rozbor hospodárenia, záverečný účet
 Nakladanie s majetkom obce
 Správy, stanoviská, plány
 Všeobecne záväzné nariadenia, dodatky k všeobecne záväzným nariadeniam
Kontrolné zistenia:
 Z celkového počtu 133 prijatých uznesení je platných 126 uznesení.
 Výkon uznesení obecného zastupiteľstva č. IX/95/2015, X/112/2015, X/126/2015,
X/127/2015, X/128/2015, X/129/2015, X/133/2015 bol podľa §13 ods.6 zák.č.369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v platnom znení pozastavený tak, že ich starostka obce nepodpísala
v lehote podľa §12 ods.11 cit. zákona.
Nesplnené uznesenia ku dňu výkonu kontroly
Uznesenia s určeným termínom plnenia
 II/31/2015 , termín do 31.01.2015 - Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby
a územného plánovania
 IX/93/2015 E1, termín do 10 pracovných dní – starosta obce
 IX/96/2015 E1, termín do 31.03.2016 – starosta obce
Uznesenia bez určenia termínu
 IX/92/2015 E1 – starosta obce
 IX/94/2015 F1 – Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a územného
plánovania
 IX/101/2015 E1 – starosta obce
Postup pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení vrátane dodatkov bol v súlade s ust.§6
zák.č.369/1990 Zb. v platnom znení.
Plnenie uznesení, ktoré sa týkali rozpočtu obce a jeho zmien budú predmetom finančnej kontroly
zameranej na dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení a zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Uznesenia týkajúce sa nakladania s majetkom obce budú predmetom finančnej kontroly zameranej na
dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o majetku obcí a zásad hospodárenia s majetkom obce.
Návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku
- navrhnuté dva odporúčania na nápravu zistených nedostatkov
Kontrolovaný subjekt k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam nepodal v stanovenej
lehote námietky.
Predsedníčka komisie finančnej, správy obecného majetku, výstavby a územného plánovania
predložila v lehote na podanie námietok vyjadrenie k uzneseniu II/31/2015 a IX/94/2015.
Starostka obce prijala v lehote na podanie námietok opatrenie na odstránenie príčin ich vzniku .
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je do 31.12.2016.
Príloha : Uznesenia 2015
V Slovinkách 14.07.2016

Jitka Puhallová v.r.
hlavná kontrolórka obce Slovinky

