ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach nad Parnou, konaného dňa 29.04.2015
Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., PhDr. Bystrík Tomly
Overovatelia: Ing. Terézia Račková, p. Jana Babicová
Otvorenie – starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je
uznášianaschopné, prítomní 7 poslanci, neprítomní poslanec Ľubomír Konečný a poslanec
Viliam Kochajda. Starosta obce oboznámil prítomných s programom a vyzval poslancov, či
majú nejaké doplňujúce návrhy do programu zasadnutia OZ.
Poslankyňa RNDr. Kopecká navrhuje doplniť do programu o bod – brigáda dňa 01.05.2015
likvidácia divokých skládok. Starosta dal hlasovať, kto je za doplnenie programu o uvedený
bod.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Ing. Hrašna/
Poslanec PhDr. Tomly navrhuje doplniť program o body:
1/ prijatie dôvodov na odvolanie starostu obce,
2/ uznesenie - odvolanie starostu obce
Starosta obce dal hlasovať, kto je za doplnenie programu o uvedené body.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 3 /RNDr. Kopecká, PhDr. Tomly, Ing. Hrašna/
Proti: /Ing. Račková, Mgr. Kátlovská, p. Babicová, p. Cíferský/
Zdržal sa: 0
Starosta obce predniesol doplnený program rokovania OZ:
1/ Kontrola uznesení
2/ Schválenie vybudovanie chodníka na Cintorínskej ulici
3/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 – schválenie
4/ Štatút obce - schválenie
5/ Rozprava o výbere miesta pre zberný dvor
6/ Informácia o výsledku kontroly NKÚ
7/ Zrušenie VZN č. 13/2004 Zásady činnosti hlavného kontrolóra
8/ Rôzne:
- dostavba WC v športovej hale
- informácia o havarijnom stave kanalizácie v športovej hale
- informácia o optokábli
- žiadosť bytovka – Hliníky
- pošta – informácia
- Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Hrnčiarovciach n/P
- brigáda dňa 01.05.2015 – likvidácia divokých skládok
9/ Diskusia
1/ Kontrola uznesení:
uznesenie č. 10, 14, 16, 19, 21, 22 – splnené
uznesenie č. 12, 13, 15, 18, 20 – plní sa
uznesenie č. 11, 17 – budú prerokované na dnešnom rokovaní OZ

- 22/ Schválenie vybudovania chodníka na Cintorínskej ulici
Na základe uznesenia 19/15 bola vykonaná anketa medzi domácnosťami Cintorínskej ulice,
časť od Alejovej po Vinohradnícku ulicu, s otázkou či má byť chodník umiestnený na strane
zeleného pásu, alebo pred vjazdmi do domov. Všetkým domácnostiam boli poslané materiály
s predbežnými návrhmi trasovaní a s výpočtom plusov a mínusov jednotlivých variant.
Osem domácností je za uloženie chodníka v zelenom páse, šesť domácností je za uloženie
chodníka pred vjazdmi do domov. Každá z alternatív má svoje výhody aj nevýhody, ale po
ich zvážení a na základe výsledku ankety obecné zastupiteľstvo odporúča trasovanie chodníka
na strane zeleného pásu, s tým, že bude spracovaný riadny projekt na výstavbu uvedeného
chodníka odsúhlasený všetkými dotknutými orgánmi, najmä políciou a v prvom rade s ohľadom na vyriešenie všetkých kritických miest vzhľadom na bezpečnosť. Starosta obce dal hlasovať, kto je za umiestnenie chodníka v zelenom páse:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 5

Proti: 2 /Ing. Hrašna, PhDr. Tomly/

Zdržal sa: 0

3/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 /viď. príloha/
V súlade s ods. 2, písm. a/, § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo potrebné urobiť zmenu rozpočtu.
Tieto zmeny rozpočtu predniesla prítomným účtovníčka obce, poslanci s predmetným
materiálom boli oboznámení. Zároveň schválili použitie peňažného fondu vo výške 11800,€, na obstaranie traktora na kosenie v sume 8000,- € a na financovanie rozšírenia soc.
zariadenia v športovej hale v sume 3800,-€. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4/ Štatút obce – schválenie
Na zasadnutí OZ dňa 11.03.2015 boli zapracované zmeny do Štatútu obce, takýto návrh
Štatútu obce bol vyvesený dňa 12.03.2015. K uvedenému návrhu Štatútu obce neboli podané
žiadne pripomienky zo strany poslancov, ani občanov obce.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetného Štatútu obce.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Rozprava o výbere miesta pre zberný dvor
Pre zberný dvor bol pôvodne navrhnutý priestor v areáli cintorína, ale vzhľadom na
pripravovanú novelu zákona o odpadoch, z ktorej by mala vyplynúť obci povinnosť dôslednej
separácie odpadov, OZ hľadá ďalšie vhodnejšie priestory. Poslankyňa RNDr. Kopecká ako
predsedníčka komisie územného plánovania a životného prostredia po ďalšom dôkladnom
preskúmaní možností umiestnenia zberného dvora na obecných pozemkoch navrhuje zriadiť
zberný dvor na obecnom pozemku parc. č. 355/2, LV 1400, priestor medzi futbalovým
ihriskom a št. cestou I. triedy smerom do Bratislavy. Priestor by bol široký cca 22 m a dlhý
cca 60 m, takže parametrami by vyhovoval pre podmienky zberného dvora, problém by bol
iba s prístupovou cestou. Vhodným riešením by bolo dohodnúť sa s vlastníkom susedného
pozemku č. 355/4 – poslancom Ing. Hrašnom, za akých podmienok by umožnil obci, za
účelom vjazdu na toto nové miesto zberného dvora, využívať ním vybudovaný vjazd z cesty
III/06117 a existujúcu panelovú cestu na jeho pozemku č. 355/4.
Poslanec PhDr. Tomly nesúhlasí s návrhom realizovať zberný dvor za futbalovým ihriskom.
Poslanec Ing. Hrašna podporuje názor poslanca PhDr. Tomlyho, nesúhlasí s týmto
umiestnením zberného dvora a aj ako vlastník pozemku parc. č. 355/4, ktorý odkúpil od obce
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dvor, navrhuje realizovať zberný dvor na Podielnickom družstve.
Poslankyňa RNDr. Kopecká vysvetlila prítomným predpokladané problémy pri vysporadúvaní pozemkov v areáli PD, ako aj skutočnosť, že niektoré z týchto pozemkov sú zaťažené
existujúcimi stavbami, kde majitelia pozemkov nie sú aj majiteľmi týchto stavieb a v neposlednom rade uviedla , že cena za odkúpenie týchto pozemkov by pravdepodobne prevýšila
cenu realizácie hoci aj novej prístupovej cesty do zberného dvora ak by bol umiestnený na
obecnej parcele č. 355/2. Zároveň informovala o námietkach viacerých občanov voči situovaniu zberného dvora v areáli PD, a tiež o nedávnej zmene dopravného značenia pozdĺž areálu
PD /zmena max. povolenej rýchlosti z 50 km/hod. na 70 km/hod./, čo predstavuje riziko pre
chodcov. Poslankyňa RNDr. Kopecká ďalej objasnila prítomným podmienky predaja pozemkov parc. č. 355/1 a parc. č. 355/4. Obec na základe vyhlásenej súťaže v roku 2003 vybrala
ako najvýhodnejšiu ponuku, ktorú predložil Ing. Hrašna, kde ponúkol vybudovanie obchodno
–servisného centra s vytvorením 20 pracovných miest a na podporu aktivít mládeže a športu
v obci ročne finančnú, resp. materiálnu podporu vo výške 100.000,- Sk. Dňa 29.01.2004 bola
podpísaná kúpna zmluva s Ing. Hrašnom o predaji nehnuteľností – parc. č. 355/1 o výmere 56
m2 a parc. č. 355/4 o výmere 4017 m2, kde bolo vyhradené predkupné právo obce na predmet
kúpy za cenu 850,-Sk/m2, ak do 3 rokov od podpísania zmluvy nebude vybudované spomínané obchodno – servisné centrum, čo zrealizované nebolo. Uvedené pozemky momentálne
Ing. Hrašna ponúka na predaj prostredníctvom realitnej kancelárie v cene 299 000,- EUR. Na
základe uvedeného poslankyňa RNDr. Kopecká navrhuje schváliť zámer umiestniť zberný
dvor na parc. č. 355/2, LV 1400 v priestore medzi futbalovým ihriskom a št. cestou I. triedy
a zároveň navrhuje schváliť podanie výzvy na plnenie záväzku – predkupné právo na pozemky
parc. č. 355/1 o výmere 56 m2 a parc. č. 355/4 o výmere 4017 m2 s vopred stanovenou výhodnou cenou. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh. Počet všetkých poslancov
9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 5 /Ing. Račková, Mgr. Kátlovská, RNDr. Kopecká, p. Babicová, p. Cíferský/
Proti: 2 /Ing. Hrašna, PhDr. Tomly/

Zdržal sa: 0

6/ Informácia o výsledku kontroly NKÚ
V období od 20.01.2015 do 19.03.2015 bola vykonaná Najvyšším kontrolným úradom
kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaním s majetkom v obci
Hrnčiarovce n/P. Starosta obce oboznámil prítomných s Protokolom o výsledku kontroly
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Hrnčiarovce n/P
/viď. príloha/. Na základe výsledkov kontroly uvedených v protokole o výsledku kontroly
boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, s ktorými starosta obce oboznámil
prítomných /viď. príloha/. K nedostatkom zistených pri kontrole hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladaním s majetkom v obci Hrnčiarovce n/P sa vyjadrila aj hlavná
kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová /viď. príloha/.
Nedostatky zistené kontrolou neboli závažného charakteru, ani veľkého rozsahu a ani
neviedli ako dôsledok k postúpeniu na Správu finančnej kontroly a následnej finančnej pokute
za porušenie finančnej disciplíny. Takéto nedostatky sa v praxi bežne vyskytujú pri kontrolách
obcí, pri ktorých sa ešte nestalo, že by kontrola nezistila pochybenia, je zriadená na to, aby
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Z NKÚ bolo konštatované, že nedostatky boli v porovnaní s inými obcami v malej miere, ale
v počte udaní na obec boli rekordne najvyššie. OZ berie na vedomie podané informácie.
Poslanec Kochajda prišiel na zasadnutie OZ o 20.30 hod. počas rokovania bodu 6, preto sa
zúčastní hlasovania až po tomto bode rokovania.
7/ VZN č. 13/2004 Zásady činnosti hlavného kontrolóra
Na základe odporúčania NKÚ starosta obce navrhuje zrušiť VZN č. 13/2004 „Zásady činnosti
hlavného kontrolóra“. Starosta obce dal hlasovať, kto je zrušenie predmetného VZN.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Rôzne:
dostavba WC v športovej hale – OZ sa zaoberalo žiadosťou nájomcu športovej haly
Dobišová Valéria o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu a prístavbu WC
v športovej hale, ktorá bola odročená na zasadnutí OZ dňa 11.03.2015. Obecné zastupiteľstvo
po rokovaní s nájomcom o spolufinancovaní nákladov sa dohodli na 50% spoluúčasti
zúčastnených strán, to znamená 50% nákladov by hradila obec z rozpočtu obce a 50%
nákladov nájomca športovej haly. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
informácia o havarijnom stave kanalizácie v športovej hale – starosta obce
informoval, že momentálne sa hľadá porucha na splaškovej kanalizácie vedúcej zo športovej
haly, porucha nie je nám zatiaľ známa a teda ani výška nákladov na jej odstránenie. OZ berie
na vedomie predmetnú informáciu.
-

informácia o optokábli – Zlinprojekt, a.s., Trenčín chce realizovať stavbu spoločného
projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu vlády SR „ Digitálne
učivo na dosah“ – vybudovanie pasívnej optickej siete medzi vybranými MŠ a ZŠ v okrese
Trnava, kde je zahrnutá aj naša obec. Novovybudovaná optická sieť umožní každej zapojenej
škole využívať garantovaný prístup k digitálnemu vzdelávaniu, či rýchlemu internetu.
Trasovanie v našej obci bude vedené ulicami Mlynárska, Cintorínska, Kostolná, Farská.
Ukončenie bude v ZŠ a na obecnom úrade. OZ berie na vedomie predmetnú informáciu.
-

žiadosť bytovka Hliníky – vlastníci bytov v bytovom dome Hliníky 43, 45 žiadajú
obec o preloženie a oplotenie stojiska kontajnerov na komunálny odpad. Obecné
zastupiteľstvo po rozprave a ujasnení si nového miesta stojiska súhlasí s presunutím
uvedeného stojiska na požadované miesto v zmysle žiadosti vlastníkov bytov. Starosta obce
dal hlasovať, kto je za tento návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 /Ing. Hrašna/
Zdržal sa: 0
-

pošta – informácia – na obecný úrad bol doručený list zo Slovenskej pošty, kde nám
bolo oznámené, že prenajímateľ ZEAINVENT, a.s., zaslal Slovenskej pošte, a.s., výpoveď
Zmluvy o nájme nebytových priestorov bez udania dôvodu k 30.06.2015. Týmto dňom by
bola prevádzka pošty v obci zrušená. Zároveň nás Slovenská pošta žiada o poskytnutie
vhodných nebytových priestorov na presťahovanie pošty. Starosta obce informoval, že
doteraz sa mu nepodarilo nakontaktovať sa na kompetentnú osobu zo Slovenskej pošty, aby
-
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vedomie predmetnú informáciu.
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Hrnčiarovciach n/P –
v návrhu sa dopĺňa v čl. 3 o bod 6:
6. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca. Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa
odmeny poslanca musí byť zaslané v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.
Poslanec Ing. Hrašna navrhuje doplniť do predmetného dodatku: Poslanec má právo vzdať sa
odmeny poslanca aj ústnou formou a táto skutočnosť bude zaznamenaná v zápisnice OZ.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby do návrhu Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania
poslancov OZ v Hrnčiarovciach n/P bol zapracovaný návrh poslanca Ing. Hrašnu.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

-

brigáda – poslankyňa RNDr. Kopecká pozýva prítomných na brigádu – likvidáciu
divokých skládok v prvom sade smerom k Zelenču, ktorá sa uskutoční dňa 01.05.2015
o 9.00 hod. so zrazom pred KD.

9/ Diskusia:
Poslanec Ing. Hrašna navrhuje upraviť rokovací poriadok. Vzhľadom k tomu, že
poslanci OZ neboli oboznámený s predmetným materiálom, navrhujú tento bod rokovania
odročiť. Starosta obce dal hlasovať, kto je za odročenie tohto bodu rokovania.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 /Ing. Hrašna/
Zdržal sa: 0
Poslanec PhDr. Tomly upozorňuje na vyhlásenie projektov na výstavbu multifunkčných
ihrísk. Starosta obce informoval, že obecný úrad na tomto projekte už pracuje. Ďalej poslanec
PhDr. Tomly informoval, že z projektov, ktoré boli zaslané na Trnavský samosprávny kraj
nám budú poskytnuté finan. prostriedky vo výške 400,-€.
Mgr. Hrušovská, riaditeľka ZŠ upozorňuje na havarijný stav v školskej jedálne, kde sú
zastaralé nevyhovujúce elektrické rozvody, poškodená podlaha a po zateplení budovy
a výmene okien aj stále sa opakujúci výskyt pliesní. Vymaľovanie miestností nepomáha
odstrániť pliesne, a preto je potrebné poradiť sa s odborníkmi a navrhnúť účinnejšie riešenie.
Starosta obce informoval, že rekonštrukciu školskej jedálne plánujeme realizovať cez letné
prázdniny, mimo prevádzky školskej jedálne.
Občan Maár František – dňa 28.04.2015 o 9.05 hod. som navštívil obecný úrad, aby
som podal žiadosť o zrušenie poplatku za komunálny odpad za moju dcéru. Starosta obce ma
slovne urážlivo napadol, že je nestránkový deň a nemám tu čo robiť a odmietol mi žiadosť
prevziať. Nakoniec mi žiadosť prevzala pracovníčka OcÚ.
Poslankyňa RNDr. Kopecká reagovala na diskusný príspevok p. Maára – rodinné
vzťahy nepatria do komunálnej politiky a zároveň ako predseda KDH, ktoré podporovalo
kandidatúru starostu, sa p. Maárovi ospravedlnila ak sa starosta správal nevhodne.
Občianka Zemánková Linda sa vo svojom diskusnom príspevku obracia na prítomných
občanov, ale predovšetkým na poslancov OZ citujem: „Milí poslanci, ak ste poniektorí
zabudli, volili sme Vás pre to, aby ste spolu v súčinnosti so starostom, viedli túto obec
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medzi sebou, ale aj s občanmi, ktorí Vám dali svoj hlas. Chceli a mysleli sme si, že budete
tolerantnejší k názorom iných, že budete mať uši a oči otvorené, že kompromismi vyriešite
čokoľvek, pretože sa to naozaj dá, ale to by ste museli chcieť. To by ste nemohli byť zaslepený
vlastnými záujmami a vlastnými žabomyšími vojnami, ktoré vediete na poli obecného
zastupiteľstva.
Nezaťažujme starostu udaniami, podmetmi a trestnými oznámeniami, pretože získame len
jedno: a to, že sa nikto nebude môcť naplno venovať svojej práci, pretože takéto veci sa musia
riešiť bezodkladne. Nehovoriac o negatívnom nahliadaní na obec ako takú, čo má za následok,
že s ďalším rozvojom obce nám tí, ktorí by mohli, nebudú musieť pomôcť. Poukazujme na
problémy a riešme ich, ale nie vojnami a útokmi, ale riešme ich spolu vzájomnou
komunikáciou a kompromismi.“
-

Kultúrne akcie – starosta obce pozval prítomných na tieto kultúrne akcie:
stavanie mája 30.04.2015 o 19.00 hod.
kladenie vencov k pomníkom padlých 07.05.2015 po sv. omši cca o 19.10 hod.
Deň matiek 10.05.2015 o 15.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
29.04.2015 prijalo tieto uznesenia:
24/15 – schvaľuje vybudovanie chodníka na Cintorínskej ulici v zelenom páse zo strany
plotov záhrad RD Alexyho ul.
25/15 – schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 v takom znení, ako bolo
prednesené.
26/15 - schvaľuje použitie peňažného fondu vo výške 11800,-€, na obstaranie traktora na
kosenie v sume 8000,- € a na financovanie rozšírenia soc. zariadenia v športovej hale v sume
3800,-€.
27/15 – schvaľuje Štatút obce v takom znení, ako bol zverejnený
28/15 – schvaľuje zámer umiestniť zberný dvor na parc. č. 355/2, LV 1400 v priestore medzi
futbalovým ihriskom a št. cestou I. triedy a zároveň schvaľuje podanie výzvy na plnenie
záväzku – predkupné právo na pozemky parc. č. 355/1 o výmere 56 m2 a parc. č. 355/4
o výmere 4017 m2.
29/15 – berie na vedomie:
a/ Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania
s majetkom v obci Hrnčiarovce nad Parnou.
b/ opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Hrnčiarovce nad Parnou.
30/15 – ruší VZN č. 13/2004 „Zásady činnosti hlavného kontrolóra“.
31/15 – schvaľuje spolufinancovanie nákladov spojených s rekonštrukciou a prístavbou WC
v športovej hale vo výške 50% -nej spoluúčasti zúčastnených strán.
32/15 – berie na vedomie informáciu o havarijnom stave kanalizácie v športovej hale
33/15 – berie na vedomie informáciu o optokábli
34/15 – schvaľuje preloženie stojiska kontajnera na komunálny odpad tak, ako je uvedené
v textovej časti
35/15 – berie na vedomie informáciu o výpovedi Zmluvy o nájme nebytových priestorov bez
udania dôvodu k 30.06.2015 Slovenskej pošte, a.s.
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36/15 – navrhuje doplniť Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ
v Hrnčiarovciach n/P tak, ako je uvedené v textovej časti
37/15 – odročuje bod rokovania – úprava rokovacieho poriadku
Starosta obce ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková

p. Jana Babicová

Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič, starosta obce

Stanovisko hlavnej kontrolórky pri prerokovávaní výsledkov kontroly NKÚ na zasadnutí OZ dňa
29.4.2015
Pri vypracovaní tohto stanoviska sa usilujem byť nestranná, nezávislá a objektívna pri hodnotení, udržiavam si
osobný odstup od kontrolných zistení a od stanovísk, ktoré dostávam.
Informácie ku kontrolným zisteniam som získala z dokladov:
1. Protokol NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy
2. Vyjadrenie k nedostatkom zisteným pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania
s majetkom v obci Hrnčiarovce nad Parnou v čase od 20.1.2015 do 19.3.2015
3. Navrhnuté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Hrnčiarovce nad Parnou v čase od 20.1.2015 do
19.3.2015.
Prešla som postupne všetky kontrolné zistenia a vykonala som ich analýzu z dvoch hľadísk:
− kto je zodpovedný za kontrolné zistenia (starosta, obecný úrad, obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór,
subjekty ktorým boli poskytnuté dotácie)
− či majú kontrolné zistenia priamy vplyv na majetok obce (zníženie majetku obce, použitie majetku na
iný účel než ktorý bol určený, či bola obci spôsobená škoda).
Pri analýze zodpovednosti za jednotlivé kontrolné zistenia som zistila, že z 19 kontrolných zistení:
− 3 smerovali bezprostredne proti poslancom OZ (nepodpísanie zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku na projekt Posilnenie a rozvoj kultúrneho dedičstva Hrnčiarovce nad Parnou – Vacenovice,
s tým súvisiace ďalšie KZ k dotácii poskytnutej dychovej hudbe – žiadosť o poskytnutie dotácie bola
predložená neskôr, ako ukladá VZN, čestné vyhlásenie členov komisie, že nenastali skutočnosti podľa
zákona o verejnom obstarávaní ešte pred oboznámením sa so zoznamom uchádzačov)
− 1 smerovalo proti hlavnému kontrolórovi
− 1 smerovalo proti subjektu ktorý dostal dotácie od obce (dotácia pre športový klub, použitie dotácie
v rozpore s určeným účelom, neskoré vyúčtovanie)
− 2 smerovali bezprostredne proti starostovi obce (pri vyhodnocovaní ponúk vo VO nebola zriadená
komisia na vyhodnotenie ponúk, nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov bola
uzatvorená pred jej schválením v OZ. Prenájom bol na základe upozornenia prokurátora dodatočne
schválený OZ)
− 12 kontrolných zistení, ktoré smerovali proti činnosti obecného úradu. Ide o administratívne a procesné
nedostatky (nie sú vypracované zámery, ciele a merateľné ukazovatele programového rozpočtu,
rozpočtové opatrenia vykonané starostom obce, nedostatky pri zúčtovaní dotácií, nesprávne vyčíslenie
výsledku rozpočtového hospodárenia, úhrada faktúry bez dohodnutého zmluvného vzťahu, zverejnenie
rodného čísla v zmluve, zverejnenie VZN, ktoré nebolo schválené OZ, nedostatky v Zásadách
hospodárenia, neskoré vymáhanie nedoplatku za nájomné, zmluva o nájme bez vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže, neaktualizovaná smernica k finančnej kontrole). Zodpovednosť za tieto kontrolné
zistenia má obecný úrad spolu so starostom obce. Starosta obce je predstaviteľom obce a výkonným
orgánom obce, preto nesie funkčnú zodpovednosť za činnosť obecného úradu.
Bezprostredne proti starostovi obce smerujú dve kontrolné zistenia. 12 zistení má administratívny a procesný
charakter, pri ktorých starosta nesie funkčnú zodpovednosť za tieto nedostatky.
Pri jednotlivých kontrolných zisteniach som zisťovala, či mali kontrolné zistenia bezprostredný vplyv na
majetok obce (zmenšenie majetku obce, použitie majetku na iný účel než na ktorý bol určený, či bola obci
spôsobená škoda). Takýto prípad je jeden, keď kontrolovaný subjekt nevyužil svoje právo na skončenie
nájomného vzťahu včas. Išlo o faktúry za nájom športovej haly s pozemkom vo vlastníctve obce, ktoré prestal
nájomník uhrádzať v máji 2010. Obec využila svoje právo vypovedať nájomnú zmluvu až v januári 2011.
Celkovo športový klub dlhoval obci 10 517,90 eur. Exekúcia bola Okresným súdom Trnava zastavená pre
nemajetnosť povinného.
Na majetok obce malo priamy vplyv jedno kontrolné zistenie.
Príčiny vzniku nedostatkov:

−
−
−
−
−
−
−
−

nedostatok času, zaneprázdnenosť pri každodenných úlohách
odporúčania zo školení, ktoré nezodpovedajú záverom NKÚ
veľa dobrých úmyslov z viacerých strán, ktoré sa niekedy navzájom vylučujú,
nedostatok času na metodickú činnosť (na vypracovávanie a aktualizovanie vnútorných noriem)
nedostatok času na vzdelávanie, školenia, štúdium zákonov
nedostatok financií na posilnenie obecného úradu.
kvalita práce
úradu v malej obci nikdy nemôže dosiahnuť kvalitu úradu v meste, kde je deľba práce. Kontrola NKÚ
v malej obci nemôže odísť bez kontrolných zistení.

Kontrola je neoddeliteľnou súčasťou práce vo verejnej správe, ale aj v podnikaní, v obchode, a všade, kde
existujú nejaké pravidlá. Tam kde sú pravidlá, musí byť aj kontrola. Cieľom a zmyslom každej kontroly je
identifikovať nedostatky, pomenovať ich a následne prijať opatrenia na ich odstránenie. Kontrolu netreba
preceňovať, ale ani podceňovať. Je súčasťou každej odbornej činnosti.
Pri kontrole NKÚ boli identifikované nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní
s majetkom obce. Následne boli vypracované a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. Tým kontrola
splnila svoj účel a celú záležitosť je treba týmto uzavrieť.

