Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Oravské Veselé za rok 2011
V zmysle § 18f písm. e, zák. č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Oravskom Veselom správu
o kontrolnej činnosti za rok 2011.
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola
príjmov a výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností, kontrola
plnenia uznesení OZ a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce.
Ku kontrole príjmov a výdavkov obce sa bližšie vyjadrím pri spracovaní odborného
stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2011.
V roku 2011 boli na obecnom úrade vykonané nasledovné kontroly a iné činnosti:
 vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011
a II. polrok 2011
 sledovanie sťažností, podaní a podnetov občanov – v tomto prípade som zistil
nedostatok zo strany Obecného úradu, pretože evidencia sťažností nie je vedená
správne (chýba vedenie centrálnej evidencie podaných sťažností). V tomto smere bolo
obecným zastupiteľstvom schválené VZN č. 3/2010 - o postupe pri prijímaní,
evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických
osôb v podmienkach obce Oravské Veselé. Sťažnosti sú vybavované priebežne
v lehote pre vybavenie.
 vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2012-2014
 vypracovanie Stanoviska HK k záverečnému účtu obce Oravské Veselé za rok 2010
 vykonaná kontrola výberu daní a poplatkov v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z., zákona
č. 511/1992 Z. z. a prijatého VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pri tejto kontrole som

navrhoval zmeny, ktoré sa neskôr zapracovali do VZN č. 3/2011, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 4/2009. Výber daní a poplatkov v obci bol vykonávaný v zmysle
zákonov a prijatého VZN. Taktiež boli vyčíslené nedoplatky za miestne dane
a nedoplatky za odpady a navrhoval som prijať opatrenia, aby sa v budúcnosti
predchádzalo zvyšovaniu týchto nedoplatkov. V tomto smere sa zatiaľ neprijali žiadne
opatrenia.
 vykonaná kontrola, ktorá bola zameraná na podnikanie zásobovania pitnou vodou
v obci Oravské Veselé. Obecný vodovod prevádzkuje obec Oravské Veselé od
novembra 2007, kedy vzniklo živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných
vodovodov. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného
vodovodu bolo vydané p. Jozefovi Kinierovi. Bol vytvorený zoznam neplatičov vody
od roku 2007. V tomto smere treba tiež prijať opatrenia, aby sa nezvyšovali
nedoplatky. Kontrolou sa zistilo, že obec nemala vysporiadaný právny a zmluvný
vzťah voči odberateľom pitnej vody (občanom). Spolupracoval som pri vytvorení
zmluvy na dodávku pitnej vody, čo bolo riešením v tejto veci.

Zhrnutie:
V priebehu roka 2011 na základe vykonaných jednoduchých kontrolných činností neboli
zistené nedostatky, ktoré by ovplyvnili riadny chod obce a ostatných organizácií, ktoré
nakladajú s majetkom obce.
Účelom ďalších vykonávaných kontrol bude zabezpečiť, aby všetky finančné prostriedky
z rozpočtu obce Oravské Veselé boli vynakladané hospodárne, efektívne a účelovo.
Táto správa bola predložená Obecnému zastupiteľstvu dňa 29. 02. 2012.
Oravské Veselé, 15. 02. 2012
Vypracoval: Ing. Jozef Namislovský – HK obce Oravské Veselé

