
                                                           OBEC NESLUŠA

Na rokovanie: Obecné zastupiteľstvo
                        dňa: 14. 09. 2020

                                                             Názov materiálu: 
                                                             Správa o výsledkoch kontrol č. 2020/1024, 2020/1043

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo:

I.  prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/1024, 2020/1043

II. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/1024, 
                                                                                                                               2020/1043                

                                                                                            Predkladá :    Mária Kormanová
                                                                                                              hlavná kontrolórka obce           

Prílohy: Správa

v Nesluši,  09. 09.2020



              Správa hlavnej kontrolórky obce Nesluša o výsledkoch kontroly

     

     Podľa § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov („ďalej  len zákon o obecnom zriadení“),  predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce 
Nesluša správu o výsledkoch kontroly, ktorá bola vykonaná v priebehu II. polroka 2020:

1. Kontrola plnenia uznesení z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši 
konaného dňa 30. 06. 2020.

VÝSLEDOK KONTROLY

I.   Uznesenia z I  II  . riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa   30  .   
0  6  . 2020  
/Uznesenia od č.    II  I-1/2020 do č.   II  I-  23  /2020/  

Z výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Nesluši, konaného dňa 30. 06. 2020 vyplýva, že bolo prijatých 23 uznesení pod č. III-1/2020 až 
III-23/2020. Schválené uznesenia boli priebežne plnené. Ku dňu vykonania kontroly sú evidované 
tri uznesenia v konaní: III-2/2020, III-5/2020, III-23/2020.   
Pozvánky, zápisnice, uznesenia boli zverejnené na webovom sídle obce. Hlasovania sú súčasťou 
zápisnice. Správa o výsledku kontroly č. 2020/1024 bola vyhotovená dňa 02.09.2020.

II.    Správa z kontroly dohôd o hmotnej  zodpovednosti  podľa ustanovenia § 182 zákona č.   
311/2001 Z. z. /Zákonník práce/

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Nesluša
Kontrola vykonaná      09. 09. 2020
Kontrola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2020
Cieľ kontroly: Dodržiavanie ustanovenia § 182 zákona . 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov pri uzatváraní dohôd o hmotnej zodpovednosti.
Ku kontrole bola predložená dokumentácia:
interná smernica, dohoda zamestnanca o hmotnej zodpovednosti.
Záver kontroly:
Dohoda  o  hmotnej  zodpovednosti  bola  uzatvorená  podľa  ustanovenia  §  182  zákona  č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce.
Neboli zistené nedostatky. 
Správa o výsledku kontroly č. 2020/1043 bola vyhotovená dňa 09.09.2020.

v Nesluši, 09.09.2020                                                                         Mária Kormanová
                                                                                                        hlavná kontrolórka obce


