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SPRÁVA  HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  SILADICE  O KONTROLNEJ ČINNOSTI OBCE ROK 2013

    
V súlade s § 18f ods. 1 písm. e/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Siladice za rok 2013. V priebehu hodnoteného obdobia sa vykonávala kontrolná činnosť v rozsahu 15 %  úväzku na základe príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z..z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. a 2 polrok 2013, ktorý bol schválený uzneseniami obecného zastupiteľstva.
V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti a prijaté uznesenia OZ a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v znení neskorších predpisov bola činnosť hlavného kontrolóra mesta za sledované obdobie zameraná na:

 Výkon kontrolnej činnosti
 Kontrola vybavovania sťažností a petícií
 výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.
 Iná činnosti HK 


Výkon kontrolnej činnosti

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 – predložená do OZ, č. uzn. 4/2013 zo dňa  14.3.2013.
       Kontrolné zistenia uvedené v správe za rok 2012:  žiadne


Kontrola aktualizácie interných predpisov obce v súlade s novou legislatívou:  
Zistené skutočnosti: V predchádzajúcom kontrolovanom období bolo priebežne sledované prijatie vnútorných predpisov, resp. ich aktualizácia, ktoré obec prijíma v nadväznosti na novú legislatívu. 
V sledovanom období v roku 2013 boli vykonané nasledovné zmeny, resp. vydania strategických, vnútorných interných predpisov, resp. všeobecne záväzných predpisov:
	VZN č. 42  o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno–vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Dubová a o podpore práce s mládežou – účinnosť od  1.5.2013.


	Územný plán obce Dubová - aktualizácia - č.uzn.   7/2013 zo dňa  14.3.2013; OZ prijalo stanovisko, že nebude meniť zadanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Dubová 1/2011 a bude zvažovať ich zapracovanie do ďalšej – následnej aktualizácie, mimo tých návrhov, ktoré sú len opravou, alebo úpravou existujúceho územia určeného na výstavbu;

Komentár: Územný plán obce  (VZN 41) platný od dňa 4.11. 2010 – vzťah k zákonu 50/1976 aktualizovaný zákonom č. 368/2013 od 1.12.2013;  podľa ktorého:
	 § 30 ods.(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán;
§ 31 odst. (1) Zmeny alebo doplnky záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie schvaľuje orgán, ktorý schválil pôvodnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, ktoré si vyhradila pred 1. januárom 1993 na schválenie vláda, schvaľuje obec. Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie regiónov, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona schválila vláda, schvaľuje samosprávny kraj.

 § 31 ods.  (2) Pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa postupuje podľa ustanovení § 22 až 28 primerane; 

Urbanisticka štúdia lokality „Za Hoštáky“ v obci Dubová (č. spisu 331/2013, textovú aj grafickú časť) schválená uzn. č. 23/2013 zo dňa  27.6.2013;  spodrobnenie územného plánu obce Dubová a ako podklad pre územné rozhodovanie. Zapracovanie Urbanistickej štúdie lokality „Za Hoštáky“ v obci Dubová do najbližších Zmien a doplnkov územného plánu obce Dubová. 
	Urbanistická  štúdia lokality „Novosady“  Dubová , s textovou aj grafickou časťou  ako ďalšia časť na spodrobnenie územného plánu obce Dubová a ako podklad pre územné rozhodovanie a  úpravu riešenia časti UŠ Novosady do najbližších Zmien a doplnkov územného plánu obce Dubová – schválená uzn.č. 28/2013 zo dňa  1.8.2013.
	Urbanistická štúdia lokality „Novosady“ rieši v časti doprava  zaradenie účelových komunikácií do siete miestnych komunikácií v území určenom na výstavbu s výhľadom na ich preradenie do kategórie miestnych komunikácií.
	Návrh na aktualizáciu územného plánu obce Dubová (spis 389/2013) , ktorý nebude meniť zadanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Dubová 1/2011 a bude zvažovať  zapracovanie návrhu do ďalšej – následnej aktualizácie.

Iným dôležitým strategickým dokumentom pre obec je:
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) od 2008 – 2013 – platný od  marca 2008 -  vzťah k zákonu č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja platný od 1.1.2009,  podľa ktorého:
	§ 8 ods. (7) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
§7 ods.  (8) Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8) 8) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.

§ 18 ods (2) Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov a programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí schválené pred 1. januárom 2009 sú vyššie územné celky a obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona do 1. októbra 2010.

Kontrolné zistenie: obec priebežne aktualizuje a prijíma potrebné dokumenty, všeobecné nariadenia  pre svoju činnosť.

Odporúčanie:   aktualizovať od r. 2014 PHSR s prihliadnutím na skutočnosť, že obec v rámci svojich aktivít  vyvíja rôznorodú činnosť pre podporu rozvoja obce  a tento strategický dokument môže v budúcnosti potrebovať pri predkladaní žiadostí o príspevky a dotácie. 


Správa o kontrole plnenia vybraných daňových príjmov - miestne dane podľa ekonomickej klasifikácie – predložená do OZ.
 Kontrolné zistenia: Kontrolou evidencie výberu daní neboli zistené žiadne závažné  nedostatky.

Následná  finančná kontrola  – kontrola inventarizácie majetku a záväzkov obce – predložená do OZ.
Kontrolné zistenia: Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2011 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia  inventarizačných a inventúrnych komisií ako aj starosta obce. Kontrolou inventarizácie neboli zistené nedostatky.


b) Kontrola vybavovania sťažností a petícií
V uplynulom roku obec neevidovala prijaté sťažnosti a petície

c) výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.

Stanovisko HK k návrhu programového rozpočtu na r. 2013-2015  predložené do OZ;  uzn. č. 24 /2012 zo dňa 13.12.2012

5a) Kontrola  zostavovania rozpočtu a schvaľovanie zmien rozpočtu vrátane evidencie rozpočtových opatrení    
Zistené skutočnosti: Rozpočet obce na kalendárny rok 2013 s výhľadom na roky 2014,2015  bol zostavený v súlade  so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú hospodárenie s finančnými prostriedkami subjektov samosprávy v súlade s ustanoveniami § 3 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a tiež príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
5b) Rozpočtové opatrenia -  v roku 2013 obec vykonala 7 rozpočtových opatrení  v súlade s § 14 o ds. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
Navrhované opatrenia: žiadne

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012 bez výhrad bolo spracované a predložené do OZ v súlade § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.; č. uzn.  1/2013 zo dňa  14.3.2013

Zistené skutočnosti:  Záverečný účet obce za rok 2012 bol spracovaný v zmysle §16 zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (obsahoval najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa  § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou vrátane vysporiadania finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu, právnickým osobám, ktorým bol z rozpočtu obce poskytnutý príspevok a prehľadu o peňažných fondoch obce, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení podnikateľskej činnosti obce. Návrh záverečného účtu obce bol verejne sprístupnený na internetovej stránke  v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.                              Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona c. 583/2004 Z. z. je prebytok rozpočtu obce vo výške 75 909,-  €.  Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 predstavuje  sumu  - 85 565 €.

Ostatné činnosti :

Pravidelné predkladanie plánu kontrolnej činnosti:
	na I. polrok 2013  - uzn.č. 27/2012 zo dňa  13.12.2012
	na II. polrok 2013  - uzn.č. 29/2013 z 1.8.2013
na I. polrok 2014 - 36/2013 zo dňa  21.11.2013


Účasť na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy konaná v dňoch 9.-11.4.2013 – Podbanské
Účasť na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy konaná v dňoch 9.-10.11.2013 – Podbanské

Sledovanie legislatívnych zmien  a štúdium nových zákonov v r. 2013, 

Správa o kontrolnej činnosti  bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho jeden  bude zaslaný doporučene  starostovi obce pre potreby obecného úradu a druhý bude založený vo vlastnej  evidencii kontrolóra obce.  



    Mgr. Iveta Balejčiková
     hlavný kontrolór obce

Dubová, 10.2.2014

Spis značka 84/2013 


											

