SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NESLUŠA
O VÝSLEDKOCH KONTROLY

Podľa § 18f 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 období II. polroka 2019:
V tomto období boli na základe zákona o obecnom zriadení, schváleného plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce a uznesenia obecného zastupiteľstva vykonané nasledovné kontroly:
1. Kontrola vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií za rok 2018
Kontrolované obdobie: rok 2018
Čas vykonania kontroly: od 02. 12. 2019 do 27. 12. 2019
Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Nesluša
Predmet a cieľ kontroly:
- dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
a Zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy a zákona č.112/2010 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov a internej smernici.
– dodržiavanie zákonného postupu pri vybavovaní sťažností vrátane zabezpečenia, resp.
vyhotovenia predpísaných písomností,
-dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie sťažnosti z hľadiska osôb, ktoré sťažnosti prešetrujú
a vybavujú,
– dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie sťažností.
Výsledok kontroly
Základné informácie o predmete kontroly a právna úprava v oblasti vybavovania
a prešetrovania sťažností
Oblasť vybavovania prešetrovania sťažností v podmienkach obce sa v priebehu kontrolovaného
obdobia riadila týmito normami:
- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach /ďalej len zákon o sťažnostiach/,
- zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania
sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy (ďalej len Zásady).
Vybavením sťažnosti je vrátenie sťažnosti, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia
sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej
sťažnosti.
Obec predložila ku kontrole dokumentáciu k sťažnostiam , ktorá obsahovala za rok 2018 19
sťažností. Z toho 1 neopodstatnená, 2 opakované, 2 odstúpené. Žiaden sťažovateľ nepožiadal
o utajenie svojej totožnosti.
V obci nebola podaná za rok 2018 ani jedna petícia.
V podmienkach obce je centrálna evidencia sťažnosti vedená zamestnancom podateľne obce.
Do centrálnej evidencie sťažností sú zapísané tie podania, ktoré spĺňajú pojmové znaky sťažnosti
podľa zákona o sťažnostiach .
Po zaevidovaní v centrálnej evidencii starostka obce na základe toho, voči komu sťažnosť smeruje,
písomne určí osobu na vybavenie sťažnosti podľa funkčnej a vecnej príslušnosti v zmysle zákona
o sťažnostiach .
Podľa § 26 ods. 3 zákona o sťažnostiach orgán verejnej správy upraví vybavovanie sťažností
vnútorným predpisom podľa §11 ods. 1 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto
zákona. Obec nemala vydanú internú smernicu na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a

petícií. Riadila sa zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Vydala internú smernicu na zabezpečenie
postupu vybavovania sťažností a petícií v roku 2019 s účinnosťou 01. 12. 2019 č. 4/2019 a 5/2019 .
Obec pri vedení centrálnej evidencie sťažností postupovala v súlade s § 10 zákona o sťažnostiach.
Obec pri určovaní osôb na vybavenie a prešetrenie sťažnosti postupovala v súlade s § 7 zákona
o sťažnostiach.
Podľa §20 ods. 1 zákona sťažnostiach sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia
výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo
neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti , ktoré
vychádza zo zápisnice. Obec postupovala v súlade so zákonom § 20 ods. 1 zákona o sťažnostiach.
Boli dodržané zákonné lehoty na vybavovanie sťažností a náležitosti zákona podľa § 20 ods.1
zákona o sťažnostiach.
Správa o výsledku kontroly č. 1214/2019 bola vyhotovená dňa 27.12.2019.

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nesluši za I. polrok 2019:
Účelom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté OZ v Nesluši za I. polrok 2019 boli splnené v
určených termínoch.
Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov a písomných dokumentov uznesenia
zo zasadnutí OZ.
Pri výkone kontroly boli uplatnené predovšetkým tieto záväzné právne predpisy:
zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
V I. polroku 2019 prijalo OZ v Nesluši uznesenia na verejných zasadnutiach , ktoré sa
konali v dňoch:
01.03.2019, uznesenia č. I-1/2019 až I-32/2019 /32 uznesení/, 18. 03. 2019 uznesenia č. MI1/2019 až MI-3/2019 /3 uznesenia/, 30. 04. 2019 uznesenia č. II-1/2019 až II-16/2019 /16
uznesení/, 28. 06.2019, uznesenia č. III-1/2019 až III-19/2019 /19 uznesení/.
V I. polroku 2019 bolo celkom 70 uznesení.
Záver z kontroly:
Z výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Obci Nesluša za I.
polrok 2019 vyplýva, že schválené uznesenia OZ v Nesluši boli priebežne
plnené, pričom ku dňu vykonania kontroly sú evidované štyri uznesenia
v konaní.
Pozvánky, zápisnice, uznesenia boli zverejnené na webovom sídle obce.
Hlasovania sú súčasťou zápisnice.
Správa o výsledku kontroly č. 2019/1215 bola vyhotovená dňa 30.12.2019.

V Nesluši, 13. 01. 2020
Mária Kormanová
hlavná kontrolórka obce

Dôvodová správa:
Materiál je obecnému zastupiteľstvu predkladaný v súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavný kontrolór obce je povinný predkladať správu o výsledku kontroly obecnému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

