Obec Turček 123, 038 48

V ..Turčeku...... dňa ....10.1.2013.......

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 v obci Turček.

Kontrolou vo verejnej správe sa rozumie činnosť orgánov, poverených zákonom. Táto
kontrola je zameraná na hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami verejných
investícií a na kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Pri kontrole vo verejnej správe sa kladie dôraz na výkon štátnej správy a úroveň
rozhodovania. Kontrola znamená sústavné a kritické hodnotenie javov a procesov už
uplynulých a existujúcich – tzn. následná kontrola.
Cieľom kontroly je prispieť k dynamickej rovnováhe kontrolovaného systému verejnej
správy.
Zmyslom kontroly nie je obyčajná informácia, alebo postih, ale jej základným
zmyslom je likvidácia a odstránenie nedostatkov, ktoré ovplyvňujú výsledky a tým prispieť
k rozvoju systému verejnej správy.
Kontrola má signalizovať odchýlky od noriem, porušenie zákonov, alebo nesplnené
požiadavky hospodárnosti. Na základe týchto signálov je možné prijať korekčné opatrenia,
a zabrániť tak opakovaniu nedostatkov, alebo aspoň zmierniť ich dôsledky.
V oblasti samosprávy plní kontrolnú činnosť hlavný kontrolór obce, ktorý je zároveň aj
zamestnancom obce. Kontroluje pokladničné operácie, účtovníctvo obce, ako aj nakladanie
s majetkom obce.

V zmysle vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – hlavný kontrolór
„predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti“ – predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2012
odo dňa nastúpenia do výkonu funkcie hlavného kontrolóra (t.j. 2. 2. 2012).

 Apríl 2012 – uvedenie do úradu hlavného kontrolóra obce Turček starostkou
obce, prevzatie potrebných dokumentov. Štúdium dokumentov týkajúcich sa
miestnej samosprávy, zákona SNR 369/1990 o obecnom zriadení, kompetencie
a povinnosti

hlavného

kontrolóra,

kontaktovanie

bývalej

kontrolórky,

vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012, oboznamovanie sa
s dokumentmi obce, štúdium základných majetkovo-právnych predpisov
samospráv (Zákony 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite;
582/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).
 Máj 2012 – štúdium základných princípov fungovania samosprávy, oboznámenie
sa z najčastejšie
www.zhk.sk

kontrolovanými nedostatkami

(združenie

hlavných

kontrolórov

v obciach

na

Slovenska),

Slovensku

vypracovanie

stanoviska k sťažnosti vo veci poplatkov za komunálny odpad pre chalupárov a
doručenie stanoviska, štúdium rokovacieho poriadku OZ v Turčeku.
 Jún 2012 – vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce (za rok 2011) a jeho priloženie k záverečnému účtu obce, návšteva (NN
– no name) poslanca obecného zastupiteľstva (osobný rozhovor o veciach
týkajúcich sa obce). Reakcia na list Ing Strnada k poplatkom za komunálny odpad
a jej odoslanie. Účasť na verejnom zasadnutí OZ a prednesenie odborného
stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2011.
 August 2012 – štúdium novely zákonov o odmeňovaní poslancov OZ,
preštudovanie zmluvy uzavretej medzi obcou Turček a spoločnosťou Progress –
telekomunikačné systémy s.r.o.

 September 2012 – zásady odmeňovania poslancov OZ, odmeny starostu,
pracovné zasadnutie OZ a prevzatie podnetov na kontrolnú činnosť poslancami
OZ (p. Hirschner – pozemkové /susedské/ spory a sťažnosť na „nečinnosť OÚ
v Turčeku“), obhliadka obce – plnenie uznesení OZ, odoslanie vyjadrenia HKO p
Hirschnerovi, preštudovanie petície p. Miroslava Bugára o odstránení plechových
vaní z cintorína v D. Turčeku a náhrade odpadových nádob.
 Október 2012 – Vyjadrenie a reakcia na petíciu p. M. Bugára o odstránení
plechových vaní z cintorína v D. Turčeku a náhrade odpadových nádob, kontrola
plnenia nájomných zmlúv (viacnásobné a podrobné preštudovanie nájomných
zmlúv uzavretých obcou Turček v zastúpení starostky O. Wagnerovej
a konkrétnymi nájomcami), pracovné a verejné plénum OZ.
 November 2012 – pokračovanie v kontrole nájomných zmlúv a následné
vyjadrenie (konečné stanovisko) k plneniu nájomných zmlúv. Účasť na dvoch
pracovných plénach OZ, návrhy zmien VZN na riadne zasadnutie OZ.
 December 2012 – návrhy zmien VZN a návrhy zmien nového rozpočtu. Pracovné
plénum OZ a odborné stanovisko HKO k rozpočtu na r. 2013. Verejné plénum OZ,
správa HKO o kontrole nájomných zmlúv a odborné stanovisko HKO k rozpočtu
na r. 2013, kontrola plnenia uznesení OZ.

_______________________________
Mgr. Ondrej Veselovský
hlavný kontrolór obce Turček

Príloha:
Podrobný výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce Turček za rok 2012.
Apríl 2012
 12. 4. 2012 štvrtok. Uvedenie do úradu hlavného kontrolóra obce Turček,
prevzatie dokumentov.


16. 4. 2012 pondelok. Zákon 583. Kompetencie a povinnosti hlavného

kontrolóra HKO), kontaktovanie bývalej hlavnej kontrolórky.


19. 4. 2012 štvrtok. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012,
preštudovanie plánu kontrolnej činnosti predchodkyne.



23. 4. 2012 pondelok. Viacročný rozpočet obce a rozpočet na rok 1012, pokladňa
január 2012.



26. 4. 2012 štvrtok. Základné majetko-právne predpisy samospráv.

Máj 2012


3. 5. 2012 štvrtok. Štúdium základných princípov fungovania samosprávy.



7. 5. 2012 pondelok. Miestna samospráva, základné princípy fungovania.



10. 5. štvrtok. Najčastejšie kontrolované nedostatky v obciach hlavnými kontrolórmi.
Zdroj: www.zhk.sk stránka združenia hlavných kontrolórov miest a obcí na
Slovensku. Vypracovanie príhovoru na obecné zastupiteľstvo.



21. 5. pondelok. Vyjadrenie obecného zastupiteľstva (OZ) vo veci poplatkov za smeti
pre chalupárov.



24. 5. štvrtok. Konzultácia vyjadrenia OZ k poplatkom za smeti pre chalupárov so
starostkou obce, doplnenie nedostatkov.



28. 5. pondelok. Podpísanie vyjadrenia OZ k poplatkom za smeti pre chalupárov,
preštudovanie VZN. – rokovací poriadok OZ v Turčeku.

Jún 2012


4. 6. 2012 pondelok. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce (2011).



7. 6. 2012 štvrtok. Stanovisko hlav. kontrolóra k záverečnému účtu obce (2011).



11. 6. 2012 pondelok. Návšteva NN poslanca obecného zastupiteľstva.



14. 6. 2012 štvrtok. Reakcia na list Ing.Strnada k poplatkom za komunálny odpad.



18. 6. pondelok. Reakcia na list Ing. Strnada k poplatkom za komunálny odpad –
odoslanie vyjadrenia.



28.6. štvrtok. Verejné obecné zastupiteľstvo. Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce. (2011).

August 2012


23.8. 2012 štvrtok. Novely zákonov o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva.



27.8. 2012 pondelok. Preštudovanie zmluvy obce so spoločnosťou Progres
telekomunikačné systémy s.r.o.

September 2012


6.9. 2012 štvrtok. Zásady odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, odmeny
starostu.



10.9. 2012 pondelok. Pracovné zasadanie OZ. Prevzatie podnetov na kontrolnú
činnosť (Hirschner – pozemkové /susedské/ spory a sťažnosť na nečinnosť OÚ
v Turčeku).



17.9. 2012 pondelok. Riešenie sťažnosti p. Hirschnera na nečinnosť OÚ.



20.9. 2012 štvrtok. Obhliadka obce – plnenie uznesení OZ.



27.9. 2012 štvrtok. Odoslanie vyjadrenia na nečinnosť OÚ p. Hirschnerovi,
preštudovanie petície Miroslava Bugára o odstránení plechových vaní z cintorína
v Dolnom Turčeku a náhrade odpadových nádob a následná reakcia.

Október 2012


1.10. 2012 pondelok. Vyjadrenie na petíciu M. Bugára o odstránení plechových vaní
z cintorína v Dolnom Turčeku a náhrade odpadových nádob.



4.10. 2012 štvrtok. Kontrola plnenia nájomných zmlúv.



8.10. 2012 pondelok. Pracovné plénum obecného zastupiteľstva.



11.10. 2012 štvrtok. Verejné plénum OZ.



22.10. 2012 pondelok. Kontrola nájomných zmlúv v Turčeku.



29.10. 2012 pondelok. Kontrola nájomných zmlúv v Turčeku.

November 2012


1.11. 2012 štvrtok. Kontrola nájomných zmlúv v Turčeku.



5.11. 2012 pondelok. Dokončenie kontroly nájomných zmlúv v Turčeku.



8.11. 2012 štvrtok. Vyjadrenie k plneniu nájomných zmlúv v Turčeku.



12.11.2012 pondelok. Pracovné plénum OZ.



19.11. 2012 pondelok. Nájomné zmluvy – konečné stanovisko.



22.11.2012 štvrtok. Návrhy zmien VZN na pracovné plénum (26.11.2012).



26.11.2012 pondelok. Pracovné plénum OZ.

December 2012


3.12. 2012 pondelok. Návrhy VZN, zmeny VZN, návrhy zmien rozpočtu...



7.12. 2012 piatok. Mikuláš (zavretý OÚ).



11. 12. 2012 utorok. Pracovné plénum OZ. Stanovisko HKO k rozpočtu na r. 2013.



13. 12. 2012 štvrtok. Verejné plénum OZ. Správa HKO o kontrole nájomných zmlúv;
Odborné stanovisko HKO k rozpočtu na r. 2013.



17. 12. 2012 pondelok. Kontrola plnenia uznesení OZ. Správa HKO o kontrolnej
činnosti v r. 2012.

