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Správa
o ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Viničné
za II. polrok 2015
Na základe plánu práce na II. polrok 2015 schváleného uznesením OZ Viničné č.
8/2015 zo dňa 24.6.2015 v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v platnom znení a požiadaviek poslancov OZ predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce
Viničné Správu o ostatnej činnosti za II. polrok 2015.
Ostatná činnosť za II. polrok 2015
V II. polroku 2015 som okrem plánovanej kontroly vykonávala aj iné činnosti, ktoré
súviseli s kontrolou v obci, vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR. Po písomnom
prijatí opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov bolo s NKÚ dohodnuté
vykonanie niektorých opatrení v termíne do 30. septembra 2015. Spolupracovala som pri
vypracovaní správy o vykonaných opatreniach a dohliadala som nad dodržaním časového
termínu jej odoslania na NKÚ.
Vypracovala som komplexne znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 o
poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu. Uvedené VZN
musí mať obec vypracované z dôvodu poskytovania opatrovateľskej služby a odľahčovacej
služby ako druh sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v obci Viničné. VZN som
vypracovala na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu medzi obcou Viničné a s
poskytovateľom sociálnej služby Mgr. Emíliou Štrbovou.
V II. polroku bola ekonómkou obce vypracovaná v poradí 3., 4. a 5. úprava rozpočtu
obce na rok 2015. Pri každej úprave spolupracujem s ekonómkou, kde hľadáme riešenia na
finančné zabezpečenie a pokrytie nepredvídaných rozpočtových príjmov a výdavkov.
Tak ako v minulosti aj v tomto polroku som na požiadanie pripomienkovala niektoré
VZN, uzatvorené zmluvy a ich dodatky napr. mandátna zmluva na zhotovenie projektovej
dokumentácie na multifunkčné ihrisko, zmluva na zhotovenie zateplenia obvodového plášťa
budovy Základnej školy s materskou školou vo Viničnom uzatvorená s Tatra projekt, zmluva
o zabezpečení správy a služieb počítačovej siete podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, VZN o poskytnutí dotácii z rozpočtu
Obce Viničné právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je obec a fyzickým osobám
podnikateľom na verejnoprospešné účely, VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi z prostriedkov rozpočtu obce Viničné, vyčlenené v príslušnom kalendárnom roku na
tento účel a pod.
Na základe § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej „v z. n. p.“) a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.
n. p. predložila som odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Viničné na rok 2016 a
viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018. Navrhovaný rozpočet obce na rok 2016
vrátane finančných operácií bol zostavený ako vyrovnaný, čím bola splnená jedna zo
zákonných podmienok vyplývajúcich z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Návrh rozpočtu na rok 2016 v predloženom znení som OZ odporučila
schváliť.
Dňa 10. novembra 2015 som sa zúčastnila školenia, ktoré súviselo s pripravovaným
aktuálnym znením nového zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite s účinnosťou od
1.1.2016. Školenie bolo zamerané najmä na niektoré procesné postupy kontrolnej činnosti,
procesné oprávnenia hlavného kontrolóra a aplikačnú prax a problémy vo vymedzení
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kontrolovaných subjektov. Na základe nového znenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite pripravujem internú smernicu "Pravidlá kontrolnej činnosti obce Viničné".
Ako posledné som pri každej príležitosti konzultovala problémy súvisiace s rozpočtom
obce, mzdovými a personálnymi záležitosťami a v niektorých prípadoch aj s už prijatými
VZN, v ktorých sa uvádzajú nesprávne údaje. Na zasadnutiach OZ Viničné som reagovala na
otázky a požiadavky občanov v rozsahu, v akom pripúšťa zákon v súvislosti s mojou
činnosťou hlavného kontrolóra. Pre zamestnancov obce pôsobím aj ako metodik v oblastiach
súvisiacich s verejnou správou a v rozsahu, do akého siahajú moje vedomosti a informácie. V
nejasných prípadoch kedy dochádza k určitému pochybeniu, snažím sa pomôcť informáciami
získanými z okruhu mojich bývalých kolegov. To by bolo všetko o mojej ostatnej činnosti za
II. polrok 2015.

Viničné 2.3.2016
Soňa Stehlíková
hl. kontrolórka
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