Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kamenec pod Vtáčnikom za II. polrok 2018
V súlade s ustanovením § 18 f písmeno e) Zákona 369/1990 Z. z, o obecnom zriadení
predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod Vtáčnikom správu o kontrolnej činnosti
za II. polrok 2018.
V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti
zistenia stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov , hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce
a schváleným plánom kontrolnej činnosti uznesením č.230/2018 dňa 21.6..2018 boli
vykonané následné finančné kontroly:
Kontrola účtovných pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov
v pokladni obce
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zásad hospodárenia v súvislosti s nakladaním
s finančnými prostriedkami.
V pokladničnej knihe sú evidované príjmové doklady a príjem obce je vyberaný v hotovosti aj
mimo hlavnej pokladne a to referentkou pre daň z nehnuteľnosti, odpadové hospodárstvo
a správne poplatky. Uvedené poplatky sú odvádzané do hlavnej pokladne viac raz v mesiaci.
Po každom zápise príjmu alebo výdaja hotovosti je stav prepočítaný a je možné skontrolovať
fyzický stav hotovosti. Pri náhlej kontrole pokladničnej hotovosti sa dňa 21. 12. 2018
uzatvorila pokladničná kniha a stav pokladne k tomuto dátumu bol 382,05 €. Po prepočítaní
množstva bankoviek a mincí stav v pokladničnej knihe súhlasil so skutočným stavom
finančných prostriedkov a teda nebol zistený rozdiel.
Výsledkom kontroly, zameranej na agendu pokladne bolo preukázané, že v nadväznosti na
platné všeobecné záväzné právne predpisy nedochádza pri práci s pokladničnými operáciami
k závažným nedostatkom a doklady spĺňajú všetky zákonné náležitosti.
Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok a celkový dlh obce k 31. 12. 2018 v zmysle § 18
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Obec Kamenec pod Vtáčnikom k 31. 12. 2018 mala neuhradené dodávateľské faktúry
v celkovej čiastke 3 148,25€ tieto faktúry boli uhradené v mesiaci január 2019.
Základná škola nevyčerpala dotáciu na prenesené kompetencie k 31. 12. 2018 vo výške
3 897,09 €. Tieto budú vyčerpané do 31. 3. 2019.
Pohľadávky k 31.12.2018 sú za daň z nehnuteľnosti 1 506,80 € poplatok za komunálny odpad
2 710,21 €.
Z týchto pohľadávok z dôvodu nevymožiteľnosti navrhujem odpísať a to: DzN 180,21 € a komunálny odpad 60,- € firma TIMA, ktorá zanikla
Poplatky za komunálny odpas a drobný stavebný odpad:
Balážová Augusta za roky 2013,2015,2016 – zomretá
Stoklas Radko za rok 2016 15,- €.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2018
Cieľom kontroly bolo zistiť vecné plnenie prijatých uznesení Obecným zastupiteľstvom
v Kamenci pod Vtáčnikom v roku 2018. Podkladom ku kontrolu boli všetky uznesenia
schválené počas roka a to uznesenia číslo 2010/2018 po číslo 283/2018 a v novom volebnom
období od 14. 12. 2018 od čísla 1/2018 až 28/2018.
Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijatým uznesenia a ich plneniu
bola venovaná dostatočná pozornosť.
V roku 2018 sa zo 101 prijatých uznesení nesplnilo 7 uznesení :
Uznesenie č. 222/2018
OZ schválilo kúpu nehnuteľnosti rodinného domu, súpisné číslo 60, LV č. 1746, právny vzťah k
parcele nie je evidovaný, katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom od vlastníka – Dušan Filo,
trvale bytom .................................., Kamenec pod Vtáčnikom , v sume
2 000,- €

Predaj sa nezrealizoval
Uznesenie č. 238/2018
Z schválilo predloženie projektu „ Varovný a vyrozumievací systém v obci Kamenec pod Vtáčnikom
a Zemianske Kostoľany“ , ktorého ciele sú v súlade z územným plánom obce a platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
- zabezpečenia realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
5% čo predstavuje sumu 10 060,- €

Žiadosť bola predložená ale nebola schválená
Uznesenie č. 248/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer obce Kamenec pod Vtáčnikom v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obci nadobudnúť vlastníctvo nehnuteľnosti: Parcela č. 223/1 o výmere 450 m2 ,
zastavaná plocha a nádvorie , katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom, vedená na LV č. 318,
spoluvlastnícky podiel 1/3, t. j. 150 m2, formou darovacej zmluvy medzi obcou Kamenec pod
Vtáčnikom a spoluvlastníkom podľa LV č. 318, Dominik Ďurta, ................... , Kamenec pod
Vtáčnikom.
Dôvod nesplnenia uznesenia : spoluvlastník 1/3 podielu podal podnet na súd z toho dôvodu, že má
predkupné právo.

Uznesenie č. 253/2018
Obecné zastupiteľstvo Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku
činnosť pre stavbu „Komunikácia a inžinierske siete Kamenec pod Vtáčnikom , zhotoviteľ PROart
s r.o. Nedožery-Brezany v celkovej cene 10 00,-€ .
Dôvod nesplnenia uznesenia – projektová dokumentácia bola vypracovaná v súčasnej dobe prebieha
rokovanie s vlastníkmi pozemkov

Uznesenie č. 257/2018
Obecné zastupiteľstvo zámer obce priameho predaja pozemkov zapísaného na LV 1758 o výmere 108
m2 a pozemok zapísaný na LV 1758 o výmere 483 m2 v prospech Ing. Emílie Mokošovej
a v prospech Jozef Sládok trvale bytom..................................... Kamenec pod Vtáčnikom nebol
schválený pretože nebol dostatočný počet prítomných poslancov.

Uznesením č. 272/2018 bol prevod vlastníctva pozemku schválený ale úloha trvá. Do dnešného
dňa nebola vypracovaná kúpnopredajná zmluva pretože kupujúci nepredložili geometrický plán
uvedených pozemkov.
Uznesenie č. 266/2018
OZ schválilo zámer obce priameho prenájmu obytného domu s.č. 147/4, Cesta na Jandovú parc. č.
1056 k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 9 písm.
c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech: Ján Stančiak,
trvale bytom ............................. Kamenec pod Vtáčnikom.
Dôvod nesplnenia uznesenia – uznesenie bude zrušené pretože Ján Stančiak odstúpil od zmluvy.

Uznesenie č. 283/2018
OZ schválilo kúpu nehnuteľnosti parcela 223/1, podiel vo výmere 262,50 m2, zastavaná plocha
a nádvorie od spoluvlastníkov ostatných podielov uvedených na LV č. 318 v cene 1€/m2. Všetky
úkony spojené s prevodom majetku hradí Obec Kamenec pod Vtáčnikom.
Toto uznesenie je pozastavené do rozhodnutia súdu

Ostatná činnosť
Okrem vykonania kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti som vypracovala
stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2019, vypracovala som
plán kontrol na I. polrok 2019 a zúčastňujem sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Kamenec pod Vtáčnikom dňa 14. 2. 2019
Paulíčková Jozefína
kontrolór obce

