Obecnému zastupiteľstvu v Mirkovciach na vedomie
v zmysle plánu kontrol na 1. polrok 2020
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 2019, v zmysle plánu kontrol
na 1. polrok 2020.

Správa č. 04/20 z kontroly plnenia prijatých uznesení OZ Mirkovce v roku
2019
V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2020 bola v dňoch 22. 11. 2019 a 17.01. 2020 vykonaná kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecným zastupiteľstvom (OZ) v Mirkovciach za rok 2019. Účelom kontroly bolo preveriť,
či uznesenia prijaté OZ v Mirkovciach za rok 2019 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 2019 OZ v Mirkovciach na piatich verejných zasadnutiach, ktoré sa konali
v dňoch 15.02.; 14.06.; 20.08.; 30.09. a 22.11. 2019 prijalo spolu 54 uznesení pod poradovým
číslom 11/2019 až 64/2019 z toho v I. polroku 27 uznesení (č. 11/2019 - 37/2019) a v II.
polroku 27 uznesení (č. 38/2019 – 64/2019).
Z celkového počtu 54-och uznesení prijatých v roku 2019 bolo 35 uznesení s výrokom
schvaľuje, 12 uznesení s výrokom berie na vedomie, 5 uznesení s výrokom neschvaľuje a 2
uznesenia s výrokom súhlasí.
OZ v Mirkovciach v roku 2019 vzalo na vedomie 10 správ a odborných stanovísk
hlavného kontrolóra obce Mirkovce, správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok
2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021.
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Tab. 1 Prehľad prijatých uznesení OZ v Mirkovciach za rok 2019, ktoré sa nerealizovali
alebo sú v konaní
Uznesenie
č.

Dátum
prijatia
uznesenia

18/2019

15.02.2019

19/2019

15.02.2019

23/2019

15.02.2019

38/2019

20.08.2019

39/2019

20.08.2019

49/2019

30.09.2019

Predmet uznesenia

Stav

Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
zriadenie WiFi zón v obci Mirkovce, realizovaného v rámci
výzvy podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami Nereali
poskytnutia pomoci;
zované
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške maximálne 750€ (rozdiel
celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci).
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na projekt Prevencia kriminality pre rok 2019;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoc;
v konaní
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške maximálne 20% z celkových
nákladov (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci).
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce schvaľuje:
financovanie rozšírenia miestneho vodovodu k novovzniknutým
v
stavebným parcelám KN –E 449/2, 445/20, 445/21, 445/22,
konaní
445/23, 445/24, 445/19, nachádzajúcich sa v katastri obce
Mirkovce do výšky 3 000€.
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce súhlasí:
- s predložením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na SO, názov projektu: Chodník a cesta k rómskej
osade, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a
územným plánom obce;
v
- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. konaní
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a to maximálne
do sumy 3 600 €;
- so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených
výdavkov projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a
budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce súhlasí:
s predložením žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu, oblasť: Ochrana a využívanie vôd,
v
činnosť: BK4c čistenie odpadových vôd v ostatných
konaní
aglomeráciách, názov projektu: Kanalizácia a ČOV Mirkovce –
rozšírenie, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce schvaľuje:
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov predaj majetku obce kúpnou
v
zmluvou a to ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo
konaní
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy o výmere
53m2, evidovanej na LV č. 795, katastrálneho územia Mirkovce v
prospech Rudolfa Baloga v celkovej sume 318 €.
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Záver:
Na základe výsledku vykonanej následnej kontroly plnenia prijatých uznesení Obecným
zastupiteľstvom v Mirkovciach za rok 2019 konštatujem, že prijaté uznesenia boli priebežne
plnené, pričom ku dňu vykonania kontroly je evidovaných päť uznesení v stave konania
a jedno uznesenie č.18/2019, ktoré nebolo splnené z dôvodu technických problémov jeho
realizácie. Preto odporúčam prijať vhodné opatrenia pre splnenie týchto uznesení, alebo
ich zrušiť.

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

V Mirkovciach dňa 13.02. 2020
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