Obecnému zastupiteľstvu v Mirkovciach na vedomie
v zmysle plánu kontrol na 1. polrok 2022
správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mirkovce predkladaná v zmysle §18f
ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. V tomto
období bola hlavným kontrolórom vykonaná aj ukončená následná kontrola plnenia
uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom Mirkovce v roku 2021.

Správa č. 04/22 z kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku
2021
V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2022 bola v dňoch 03. 12. 2021 a 28.03. 2022 vykonaná kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecným zastupiteľstvom (OZ) v Mirkovciach za rok 2021. Účelom kontroly bolo preveriť,
či uznesenia prijaté OZ v Mirkovciach za rok 2021 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 2021 OZ v Mirkovciach na piatich verejných zasadnutiach, ktoré sa konali
v dňoch 09.04.; 14.05.; 25.06.; 30.09 a 03.12. 2021 prijalo spolu 38 uznesení pod poradovým
číslom 119/2021 až 156/2021 z toho v I. polroku 22 uznesení (č. 119/2021 - 140/2021) a v II.
polroku 16 uznesení (č. 141/2021 – 156/2021).
Z celkového počtu 38 uznesení prijatých v roku 2021 bolo 20 uznesení s výrokom
schvaľuje, 2 uznesenie s výrokom súhlasí, 1 uznesenie s výrokom poveruje, 14 uznesení
s výrokom berie na vedomie a 1 uznesenie s výrokom neschvaľuje.
OZ v Mirkovciach v roku 2021 vzalo na vedomie 12 správ a odborných stanovísk
hlavného kontrolóra obce Mirkovce, správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok
2020, rozpočtové opatrenia (č. 7-8/2020; č. 1/2021; č. 3/2021 a č. 5/2021) a návrh viacročného
rozpočtu na roky 2022 a 2023.
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Prehľad prijatých uznesení OZ v Mirkovciach za rok 2021, ktoré sú v konaní
Uznesenie
č.

Dátum
prijatia
uznesenia

126/2021

09.04.2021

127/2021

09.04.2021

Predmet uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach v súlade s § 11 ods. 4)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
p o v e r u j e
starostu na vysporiadanie
spoluvlastníckych podielov na parcele KN-C 300 a KNC301 (Prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc., a PhDr. Mária
Homišinová, PhD.) v katastrálnom území obce Mirkovce
zapísaných na liste vlastníctva LV 381 rozdelením
podielového spoluvlastníctva.
Obecné zastupiteľstvo v Mirkovciach:
s ú h l a s í s postupným nákupom nových čistiarni
odpadových vôd za podmienok dodržania všetkých
predpisov a noriem vzťahujúcich sa na používanie
domových čistiarni odpadových vôd a za predpokladu, že
náklady na odstránenie starej čistiarne odpadových vôd a
osadenie novej čistiarne odpadových vôd si budú hradiť
užívatelia.

Stav

v konaní

v konaní

Záver:
Na základe výsledku vykonanej následnej kontroly plnenia prijatých uznesení Obecným
zastupiteľstvom v Mirkovciach za rok 2021 konštatujem, že prijaté uznesenia boli priebežne
plnené, pričom ku dňu vykonania kontroly sú evidované 2 uznesenia v stave konania. Preto
odporúčam prijať vhodné opatrenia pre splnenie týchto uznesení.

...............................................
doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
hlavný kontrolór obce Mirkovce

V Mirkovciach dňa 01.04. 2022
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