S p r á v a o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá v roku 2014
V zmysle § 18f, ods. 1, písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, má hlavný kontrolór obce povinnosť najmenej raz
ročne, a to do 60 dní od skončenia kalendárneho roka, predložiť obecnému zastupiteľstvu
správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok.
V súlade s plánmi kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
a druhý polrok 2014, ktoré som predložil v zmysle § 18f, ods. 1, písm. b) zákona o obecnom
zriadení, a ktoré boli následne schválené uznesením obecného zastupiteľstva, som vykonával
v priebehu hodnoteného obdobia úlohy, ktoré mi vyplývajú z príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len v z. n. z.
d.).
V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti, ako aj v súlade so zákonom NR SR
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. z. d., bola moja činnosť za sledované obdobie zameraná hlavne na výkon
plánovaných kontrolných akcií, ktoré boli uskutočnené v zmysle § 18d, ods. 2, zákona
o obecnom zriadení, a to priamo na obecnom úrade obce Valaská Belá.
V priebehu roka 2014 som sa zúčastňoval na zasadaní obecného zastupiteľstva, kde som
sa aktívne zapájal do rokovania.
Rokovania OcZ sa konali v dňoch 23.01., 07.02., 27.02., 27.03., 24.04., 29.05., 26.06.,
28.08., 02.10., 30.10., 13.11., 02.12. a 11.12.2013. V roku 2014 sa tak uskutočnilo spolu 13
zasadnutí OcZ, z ktorých jedno, a to 02.12.2014 bolo ustanovujúce zasadnutie.
Tu môžem len konštatovať, že zasadnutia OcZ boli zvolávané v zmysle § 12, ods. 1) zákona
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. z. d. ktorý hovorí, že zasadnutie OcZ sa
zvoláva podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
Na týchto zasadnutiach OcZ bolo prijatých spolu 151 + 30 uznesení, z ktorých ani jedno
nebolo v pravom zmysle slova ukladacie uznesenie. To znamená, že bolo takto nazvané a bol
v ňom určený termín jeho splnenia a osobu zodpovednú za jeho splnenie. Uznesenia, ktoré
boli síce nazvané ako ukladacie, avšak nemali ostatné náležitosti ukladacích uznesení boli
celkom štyri. Boli to nasledujúce uznesenia :
- 114/2014 ktorým OcZ uložilo predsedovi komisie ochrany verejného poriadku
prešetriť medziľudské vzťahy medzi p. Stanislavom Krúpom a dotknutými susedmi p.
Jozefom Mihálom a pani Evou Baginovou a pokúsiť sa o zmier.
- 115/2014 ktorým OcZ uložilo pani Daniele Cigáňovej preveriť skutkový stav
verejného priestranstva a postupovať v zmysle VZN č. 7/2008 o podmienkach
určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská
Belá
- 7/2014 B) ktorým OcZ ukladá návrhovej komisii
1) Sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah diskusie
2) Predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrh
uznesení tak, aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele
- 14/2014 B) ktorým OcZ ukladá riaditeľke ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej predložiť
náklady na prevádzku multifunkčného ihriska za rok 2014
Tu by som chcel poukázať na podľa môjho názoru nie úplne správne číslovanie uznesení
ku koncu roka 2014. Aj keď sa síce v úvode prijatých uznesení píše, z ktorého zasadnutia
obecného zastupiteľstva tieto sú, teda uvádza sa tu číslo zasadnutia a dátum jeho konania,
máme v roku 2014 dvojmo uznesenia č. 1/2014 až 30/2014 s rôznym obsahom.

Ďalších uznesení, ktorými OcZ niečo odporúča starostovi obce, alebo iným osobám,
alebo ich niečím poveruje bolo prijatých spolu sedemnásť. Jednalo sa o nasledovné
uznesenia:
- 4/2014 b) OcZ odporúča starostovi obce pripraviť podklady za príjem z nájmu
trhového miesta za rok 2013
- 7/2014 b) OcZ odporúča riaditeľke základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej pripraviť
nové pravidlá prenajímania majetku obce Valaská Belá v ZŠ s MŠ Valaská Belá
do februárového zasadnutia OZ
- 17/2014 OcZ poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o výpožičke nehnuteľného
a hnuteľného majetku obce občianskemu združeniu DHZ Valaská Belá
- 18/2014 OcZ poveruje starostu obce na nákup fotopasce – 1 ks
- 38/2014 OcZ odporúča starostovi obce dať vypracovať cenovú ponuku na projekt
rekonštrukcie kultúrneho domu vo Valaskej Belej
- 40/2014 B) OcZ odporúča kompetentnej pracovníčke OcÚ pripraviť úplné znenie
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, vypracovaný v súlade so zákonom NR
SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
- 58/2014 OcZ odporúča starostovi obce vybrať osobu na verejné obstarávanie
na vyhlásenie zákazky „Úprava verejného priestranstva – cintorín Valaská Belá“
- 59/2014 OcZ odporúča starostovi obce vyhlásiť verejné obstarávanie na riešenie
havarijnej situácie kultúrneho domu v obci Valaská Belá, konkrétne tečúce radiátory,
navlhnuté múry a opadávajúca omietka, netesniace okná a nedovierajúce dvere
- 75/2014 OcZ odporúča starostovi obce uzatvoriť zmluvu s firmou MKB Bratislava na
vypracovanie mapových podkladov obce Valaská Belá
- 107/2014 B) OcZ odporúča starostovi obce Valaská Belá predložiť na budúce
rokovanie OZ návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
- 109/2014 OcZ odporúča starostovi obce pripraviť podmienky a podklady k zrušeniu
príspevkovej organizácie MKS vo Valaskej Belej
- 126/2014 OcZ odporúča finančnej komisii zapracovať príspevok pre Základnú
organizáciu SZZP Valaská Belá do návrhu rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015
po predložení správy o činnosti organizácie za rok 2014 v termíne do 15.11.2014
- 127/2014 OcZ odporúča finančnej komisii zapracovať príspevok pre Občianske
združenie, Rodičovské združenie pri ZŠ vo Valaskej Belej do návrhu rozpočtu obce
Valaská Belá na rok 2015
- 128/2014 OcZ odporúča finančnej komisii zapracovať príspevok pre DHZ vo Valaskej
Belej do návrhu rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015 po predložení špecifikácie
použitia finančnej dotácie na rok 2015 v termíne do 15.11.2014
- 129/2014 OcZ odporúča finančnej komisii zapracovať príspevok TJ Krištáľ Valaská
Belá do návrhu rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015
- 139/2014 OcZ odporúča starostovi obce pripraviť podklady na určenie bytov na
Základnej škole vo Valaskej Belej č. 242 do 31.1.2015
- 8/2014 OcZ poveruje poslanca obecného zastupiteľstva p. Mariana Híreša zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Ako aj z vyššie uvedeného vidíte, tieto uznesenia, ak aj sú ukladacie, nemajú presne
vyšpecifikovanú osobu zodpovednú za ich splnenie a termín na splnenie úlohy. Naopak zas
niektoré poverovacie a odporúčacie uznesenia, majú určenú aj zodpovednú osobu aj termín

splnenia úlohy, avšak nie sú pomenované ako ukladacie, aj keby nimi mohli byť. Jedná sa
napríklad o uznesenia č. 126/2014, 127/2014,128/2014 a 129/2014.
V zákonom stanovenom termíne som podal starostovi obce majetkové priznanie
za predchádzajúci rok.
Moja kontrolná činnosť pozostávala hlavne z plnenia schválených plánov práce na prvý
a druhý polrok 2014, na základe ktorých som v roku 2014 vykonal nasledovné činnosti :
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti v roku 2013 a jej predloženie na rokovanie
Obecného zastupiteľstva obce Valaská Belá.
2. Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
obce Valaská Belá k 31.12.2013 v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Kontrola plnenia rozpočtu zameraná na kontrolu príjmov, výdavkov a finančných
operácií obce.
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013
a jeho predloženie na rokovanie OcZ ešte pred schválením záverečného účtu obce, a to
najneskôr do 30.06.2014.
5. Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich následných finančných kontrol
vykonaných hlavným kontrolórom obce Valaská Belá.
6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v predchádzajúcom
období.
7. Účasť na rokovaniach Obecného zastupiteľstva a s tým spojené preštudovanie si
materiálov pripravených OcÚ na tieto rokovania.
8. Vypracovanie odborných stanovísk k prípadným zmenám rozpočtu v priebehu roka
2014.
9. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2015, ako aj
viacročného rozpočtu na roky 2015-2017.
Na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva Vám bola v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d)
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prednesená správa
o výsledkoch ukončených následných finančných kontrol za predchádzajúce obdobie.
Nakoľko o splnení úloh z mojich plánov práce ste priebežne podrobne informovaní
na rokovaniach obecného zastupiteľstva, nebudem ich tu podrobne rozvádzať. V prípade
záujmu o bližšie informácie, Vám tieto poskytnem buď na obecnom úrade, e-mailovou
poštou, alebo priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva.
Ing. Jozef Krett
Hlavný kontrolór obce Valaská Belá
V Prievidzi dňa 28.02.2015

