Návrh na uznesenie
z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.7.2015

K bodu č. 2
Návrh Obecnému zastupiteľstvu v Nálepkove na upozornenie hlavnej
kontrolórky na neplnenie povinnosti vedúceho zamestnanca a na hrubé a
opakovane zanedbávanie povinnosti vyplývajúce z jej funkcie.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) k o n š t a t u j e,
− že hlavná kontrolórka Ing. Klaudia Baranová neplní si povinnosti
vedúceho zamestnanca, a to tým, že majetkové priznanie vedúceho
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme doručila starostovi
obce dňa 23.06.2015 a
− hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jej funkcie, a
to tým, že
aa) nepredložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2015, ani ho 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
nezverejnila,
ab) nepredkladá správy o výsledkoch kontrol priamo obecnému
zastupiteľstvu na jeho najbližších zasadnutiach,
ac) doposiaľ nie je uzavretá následná finančná kontrola hospodárenia
rozpočtovej organizácie obce ZŠsMŠ Nálepkovo, ktorá bola plánovaná v II.
štvrťroku 2014 za rok 2013.
b) písomne u p o z o r ň u j e,
v súlade ustanovením § 18a ods. 9 písm. a) a písm. b) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavnú
kontrolórku obce na v bode a) popísané hrubé porušovanie a zanedbávanie
povinnosti.

-2Počet prítomných poslancov:
….........
Za prijatie uznesenia hlasovali: …......... poslanci
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: …......... poslanci
Hlasovania sa zdržali:
…......... poslanci
Dôvodová správa
Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný
kontrolór je zamestnancom obce, a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú
sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa
osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle § 10 tohto zákona je aj hlavný
kontrolór povinný predkladať svoje majetkové pomery do 31.03. každého
kalendárneho roka, a to v rozsahu podľa § 63 ods. 2 a 3 Zákona o štátnej službe.
Hlavný kontrolór oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch starostovi
obce. Hlavná kontrolórka obce majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri
výkone práce vo verejnom záujme doručila starostovi obce až dňa 23.06.2015,
čím porušila povinnosť pre ňu vyplývajúcu v zmysle § 10 zák. č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme.
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh
plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v
zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Hlavná kontrolórka obce
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 nepredložila a ani ho pred
rokovaním v zastupiteľstve nezverejnila, čím závažným spôsobom zanedbáva
povinnosti a úlohy vyplývajúce z jej funkcie.
Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení, hlavný kontrolór je
povinný predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Túto povinnosť si hlavná
kontrolórka neplní, na čo upozornil aj poslanec obecného zastupiteľstva Dušan
Slivka na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.12.2014.
V II. štvrťroku 2014 mala byť podľa plánu kontrolnej činnosti vykonaná
následná finančná kontrola v rozpočtovej organizácii obce v ZŠsMŠ za rok
2013. Táto však doposiaľ uzavretá nebola.
V Nálepkove, dňa 20.7.2015
Vypracoval a predkladá: Ing. Dušan Daniel, starosta obce

