Obecnému zastupiteľstvu v Mirkovciach na vedomie
v zmysle plánu kontrol na 1. polrok 2017

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 2016 v zmysle plánu kontrol na
1. polrok 2017.

Správa č. 02/17 z kontroly plnenia uznesení OZ v Mirkovciach za rok 2016
V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 bola v dňoch 27. 01. a 10.02
2017 vykonaná kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva (OZ) v Mirkovciach za
rok 2016. Účelom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté OZ v Mirkovciach za rok 2016
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 2016 prijalo OZ v Mirkovciach na štyroch verejných zasadnutiach, ktoré sa
konali v dňoch 26.02.; 03.06.; 23.09. a 02.12. 2016 spolu 23 uznesení pod poradovým číslom
26/16 až 48/16 z toho v I. polroku 12 uznesení (č. 26/16 až 37/16) a v II. polroku 11 uznesení
(č. 38/16 až 48/16).
Z celkového počtu prijatých 23-och uznesení v roku 2016 bolo 18 uznesení s výrokom
schvaľuje a 5 uznesení s výrokom súhlasí.
OZ v Mirkovciach v roku 2016 vzalo na vedomie 12 správ a odborných stanovísk
hlavného kontrolóra obce Mirkovce, správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok
2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 a 2019.
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Tab. 1 Prehľad prijatých uznesení OZ v Mirkovciach za rok 2016

26/16

Dátum
prijatia
uznesenia
26.02.2016

OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.

27/16

26.02.2016

OZ schvaľuje plán prác na rok 2016

28/16
29/16

26.02.2016
26.02.2016

Berie na
vedomie

26.02.2016

30/16

03.06.2016

31/16

03.06.2016

32/16

03.06.2016

33/16

03.06.2016

34/16

03.06.2016

35/16

03.06.2016

36/16

03.06.2016

37/16

03.06.2016

Berie na
vedomie

03.06.2016

38/16

23.09.2016

39/16

23.09.2016

40/16

23.09.2016

OZ schvaľuje komisiu školstva a kultúry
OZ schvaľuje komisiu výstavby a regionálneho rozvoja
- správu hlavného kontrolóra č. 01/16 z kontroly riadnej
inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2015,
- správu hlavného kontrolóra č. 02/16 z následnej finančnej
kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných obecným
úradom Mirkovce za rok 2015,
- správu č. 03/16 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2015,
- správu hlavného kontrolóra č. 04/16 z kontroly plnenia uznesení
OZ za rok 2015,
- správu hlavného kontrolóra č. 05/16 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až december 2015.
OZ schvaľuje projekt s názvom „Materská škola v obci Mirkovce
OZ súhlasí s predajom pozemku č. 129/17 zameraného GP
č.695/2016 o výmere 269 m2 z obecnej parcely 129/1 a parcely
č.131 o výmere 45 m2 - pre Baloga Rudolfa, bytom Mirkovce 102,
za sumu 583,69 €. Zameranie, prepis a vklad do katastra hradí
kupujúci.
OZ súhlasí s predajom pozemku č. 444/27 zameraného GP
č.341/2016 o výmere 295 m2 z obecnej parcely 444/3 pre Maroša
Feka, bytom Mirkovce 112, za sumu 548,38 €. Zameranie, prepis
a vklad do katastra hradí kupujúci.
OZ súhlasí s prevodom finančných prostriedkov vo výške
27 649,89 € do rezervného fondu.
OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Mirkovce na obdobie II. polroka 2016.
OZ schvaľuje záverečný účet obce Mirkovce za rok 2015.
OZ schvaľuje odmeny pre poslancov OZ a kontrolóra vo výške
250,00 €.
OZ súhlasí s oslobodením dane z nehnuteľnosti pre vlastníkov
pozemkov – Lesy Nižné Mirkovce za rok 2016.
- správu hlavného kontrolóra č. 06/16 - odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mirkovce za
rok 2015,
- správu hlavného kontrolóra č. 07/16 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až apríl 2016,
- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015.
OZ schvaľuje dodatok k uzneseniu č. 30/16, ktorým sa obec
Mirkovce zaväzuje uhradiť všetky neoprávnené výdavky projektu
vzniknutých v priebehu realizácie projektu.
OZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na
kapitálové výdavky vo výške 20 551,75 € na prístavbu Hasičskej
zbrojnice Mirkovce.
OZ schvaľuje úhradu dúchadla na čističke pre obyvateľov domov
napojených na čističku pri dome č. 74 vo výške 300,90 €

Uznesenie
č.

Predmet uznesenia
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Stav
splnené
v
konaní
splnené
splnené

splnené
v
konaní

v
konaní
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

v
konaní
splnené
splnené

pokračovanie tab.1
Dátum
Uznesenie
prijatia
č.
uznesenia
Berie na
vedomie

23.09.2016

41/16

02.12.2016

42/16

02.12.2016

43/16

02.12.2016

44/16

02.12.2016

45/16

02.12.2016

46/16

02.12.2016

47/16

02.12.2016

48/16

02.12.2016

Berie na
vedomie

02.12.2016

Predmet uznesenia
- správu hlavného kontrolóra č. 08/16 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov a výdavkov za vývoz tuhého
komunálneho odpadu (TKO) v roku 2015,
- správu hlavného kontrolóra č. 09/16 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až august 2016.
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Mirkovce na 1. polrok 2017.
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 1-8 za rok 2016 – úpravu
rozpočtu za rok 2016 podľa skutočných príjmov a výdavkov.
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2017.
OZ schvaľuje VZN obce Mirkovce č. 2/16 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady.
OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 66/14
OZ súhlasí s odpredajom pozemku číslo 264/3 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 86 m2 za cenu 1 € a pozemku č. 265/2 –
záhrada o výmere 167 m2 za cenu 1 € - zameraných geometrickým
plánom č. 56/2016 pre Jozefa Kolesára – bytom Mirkovce č. 74.
Všetky náklady na prevod a vklad hradí kupujúci.
OZ schvaľuje mimoriadne odmeny pre poslancov OZ a
kontrolóra vo výške 500,00 €.
OZ schvaľuje inventarizačnú komisiu a likvidačnú komisiu v
zložení: Cecília Kacvinská, doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.,
Cyril Cmar, František Balog.
- správu hlavného kontrolóra č. 10/16 - odborné stanovisko
k návrhu rozpočtu obce Mirkovce na rok 2017 a k viacročnému
rozpočtu obce Mirkovce na roky 2018 – 2019,
- správu hlavného kontrolóra č. 11/16 následnú kontrolu platných
zmlúv OcÚ Mirkovce v roku 2016,
- správu hlavného kontrolóra č. 07/15 z následnej finančnej
kontroly plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Mirkovce za obdobie január až október 2016,
- viacročný rozpočet obce Mirkovce na roky 2017, 2018.

Stav

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

splnené

splnené
splnené

Záver:
Z výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za
rok 2016 vyplýva, že schválené uznesenia Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach prijaté
v roku 2016 boli priebežne plnené, pričom ku dňu vykonania kontroly sú evidované štyri
uznesenia v konaní.

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

V Mirkovciach dňa 17.02. 2017
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