Obecnému zastupiteľstvu v Mirkovciach na vedomie
v zmysle plánu kontrol na 1. polrok 2018

V zmysle §18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Mirkovciach správu o výsledkoch
vykonaných kontrol, ktoré boli ukončené od konania ostatného obecného zastupiteľstva do
dnešného dňa.
V tomto období bola hlavným kontrolórom vykonaná aj ukončená kontrola plnenia
uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2017 v zmysle plánu kontrol na
1. polrok 2018

Správa č. 03/18 z kontroly plnenia schválených uznesení OZ Mirkovce v
roku 2017
V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bola v dňoch 19. 01. a 16.02.
2018 vykonaná kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva (OZ) v Mirkovciach za
rok 2017. Účelom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté OZ v Mirkovciach za rok 2017
boli splnené v určených termínoch. Kontrola bola vykonaná na základe predložených
dokladov a písomných dokumentov.

Pri výkone kontroly boli uplatnené predovšetkým tieto právne predpisy:
zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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 roku 2017 prijalo OZ v Mirkovciach na štyroch verejných zasadnutiach, ktoré sa
konali v dňoch 17.02.; 23.06.; 29.09.; 08.12. 2017 a jednom mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 04.04. 2017 spolu 20 uznesení pod poradovým číslom 49/17 až 68/17 z toho v I.
polroku 12 uznesení (č. 49/17 až 60/17) a v II. polroku 8 uznesení (č. 61/17 až 68/17).
Z celkového počtu prijatých 20-tich uznesení v roku 2017 bolo 17 uznesení s výrokom
schvaľuje, 1 uznesenie s výrokom ruší a 2 uznesenia s výrokom súhlasí.
OZ v Mirkovciach v roku 2017 vzalo na vedomie 10 správ a odborných stanovísk
hlavného kontrolóra obce Mirkovce, správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok
2016 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020.
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Tab. 1 Prehľad prijatých uznesení OZ v Mirkovciach za rok 2017
Uznesenie
č.

Dátum
prijatia
uznesenia

49/17

17.02.2017

Berie na
vedomie

17.02.2017

50/17

04.04.2017

51/17

04.04.2017

52/17

23.06.2017

53/17

23.06.2017

54/17

23.06.2017

55/17

23.06.2017

56/17

23.06.2017

57/17

23.06.2017

58/17

23.06.2017

59/17

23.06.2017

60/17

23.06.2017

Predmet uznesenia
OZ schvaľuje plán prác na rok 2017
- správu č. 01/17 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2016,
- správu hlavného kontrolóra č. 02/17 z kontroly plnenia uznesení
OZ za rok 2016,
- správu hlavného kontrolóra č. 03/17 z kontroly riadnej
inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2016,
- správu hlavného kontrolóra č. 04/17 z následnej finančnej
kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných obecným
úradom Mirkovce za rok 2016,
- správu hlavného kontrolóra č. 05/17 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až december 2016.
OZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na SO, Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os
6, Špecifický cieľ 6.1.1, kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-1, názov
projektu: Sanácia skládky odpadu v obci Mirkovce.
OZ schvaľuje vstup do Regionálneho združenia Dolná Torysa
OZ schvaľuje záverečný účet obce Mirkovce za rok 2016 bez
výhrad.
OZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2016 vo výške 119 219,99 €
OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Mirkovce na obdobie II. polroka 2017.
OZ ruší uznesenie číslo 46/16 o odpredaji pozemku.
OZ schvaľuje odpredaj pozemku obce Mirkovce.
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e)zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa súhlasí s odpredajom parcely
registra KN „C“ č. 264/3 – zastavaná plocha o výmere 86 m2, ktorá bola na základe
geometrického plánu č.56/2016 zo dňa 3.6.2016, overeného pod č. G1-953/2016 dňa
3.8.2016 vytvorená z parcely registra KN „E“č. 42/4 – ostatná plocha o výmere 88 m2,
zapísanej na LV č. 795, k.ú. Mirkovce za cenu 1,-€ a parcely registra KN „C“ č. 265/2 –
záhrada o výmere 167 m2, ktorá bola na základe geometrického plánu č.56/2016 zo dňa
3.6.2016, overeného pod č. G1-953/2016 dňa 3.8.2016 vytvorená z parcely registra KN „E“
č. 481/41 – trvale trávne porasty o výmere 3111 m2, zapísanej na LV č. 795, k.ú. Mirkovce
za cenu 1,-€ pre kupujúceho Jozefa Kolesára, rod. Kolesára, nar. 18.3.1962, bytom
Mirkovce č. 74, 082 06 Žehňa. Dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajú v dlhodobej
držbe a užívaní uvedených parciel kupujúcim a jeho právnymi predchodcami ako
domového majetku (dvor a záhrada), užívané spolu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
kupujúceho. Pre obec sú prevádzané parcely samostatne nevyužiteľné. Všetky náklady na
prevod a vklad hradí kupujúci.

OZ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 22 530,50 € na
financovanie: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Mirkovce“
OZ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 34398,29 € na
financovanie: „Opravu a údržbu vnútorných priestorov budovy
OcÚ Mirkovce“
OZ schvaľuje príspevok 200,00 € na usporiadanie osláv pri
príležitosti ukončenia 2.svetovej vojny – z kapitoly rozpočtu obce
Mirkovce č. 14 – Kultúrne služby – Funkčná klasifikácia 0 8 6 0
OZ schvaľuje odmeny poslancom a obecného kontrolórovi za
polročnú činnosť vo výške 300,00 €
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Stav
v
konaní

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

splnené

splnené

splnené
splnené

pokračovanie tab.1
Dátum
Uznesenie
prijatia
č.
uznesenia

Berie na
vedomie

23.06.2017

61/17

29.09.2017

62/17

29.09.2017

Berie na
vedomie

29.09.2017

63/17

08.12.2017

64/17

08.12.2017

65/17

08.12.2017

66/17

08.12.2017

67/17

08.12.2017

68/17

08.12.2017

Berie na
vedomie

08.12.2017

Predmet uznesenia
- správu hlavného kontrolóra č. 06/17 - odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mirkovce za
rok 2016,
- správu hlavného kontrolóra č. 07/17 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až máj 2017,
- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2016.
OZ súhlasí s oplotením susedných nehnuteľnosti okolo ihriska
Základnej školy č. 16.
OZ súhlasí z realizáciou výmeny okien a zateplenia OcÚ z
vlastných zdrojov obce
- správu hlavného kontrolóra č. 08/17 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až august 2017.
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia za rok 2017 podľa č.1-6 –
úprava rozpočtu za rok 2017 podľa skutočných príjmov
a výdavkov.
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2018.
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Mirkovce na 1. polrok 2018.
OZ schvaľuje inventarizačnú komisiu a likvidačnú komisiu v
zložení: Cecília Kacvinská, doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.,
Peter Feňák, Ján Sýkora.
OZ schvaľuje starostovi naďalej základný plat navýšený o 20 %,
ktorý bol schválený uznesením č. 23 z roku 2015.
OZ schvaľuje koncoročné odmeny:
-kontrolór obce doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD – 500,00 €
-správca Dómu smútku Jozef Hudák – 200,00 €
-predseda DHZ Adrián Höger – 500,00 €
-poslanci obce – 400,00 €
- správu hlavného kontrolóra č. 09/17 - odborné stanovisko
k návrhu rozpočtu obce Mirkovce na rok 2018 a k viacročnému
rozpočtu obce Mirkovce na roky 2019 – 2020,
- správu hlavného kontrolóra č. 10/17 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až november 2017,
- viacročný rozpočet obce Mirkovce na roky 2019, 2020.

Stav

v
konaní
v
konaní

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

Záver:
Z výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za
rok 2017 vyplýva, že schválené uznesenia Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach prijaté
v roku 2017 boli priebežne plnené, pričom ku dňu vykonania kontroly sú evidované tri
uznesenia v konaní.
..................................................
doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
hlavný kontrolór obce

V Mirkovciach dňa 02.03. 2018
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