Správa o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom
obce Slovenská Ves.

Dátum vykonania kontroly: 22.02.2018 – 19.04.2018
Miesto vykonania kontroly: Obec Slovenská Ves - Obecný úrad
Kontrolu vykonal: Bc. Martin Hoffman, hlavný kontrolór obce Slovenská Ves
Predmet kontroly: Kontrola smerníc a vnútorných predpisov
K vykonaniu kontroly boli kontrolórovi predložené nasledovné doklady:
Ø Aktuálne smernice, zásady a vnútorné predpisy obce Slovenská Ves
1. Štatút obce Slovenská Ves
2. Smernica č. 1/2017 o verejnom obstarávaní
3. Organizačný poriadok Obecného úradu v Slovenskej Vsi
4. Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Slovenská Ves
5. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Slovenská Ves
6. Pracovný poriadok obce Slovenská Ves
7. Smernica pre vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov
8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
9. Zásady postupu pri povinnom zverejňovaní informácií a pri sprístupňovaní informácií
na žiadosť v podmienkach samosprávy obce Slovenská Ves
10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Vsi
11. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Slovenská Ves
___________________________________________________________________________
Neaktuálny či vychádzajúci z neplatných zákonov je 1 vnútorný predpis obce, ktorý je
potrebné aktualizovať:

1. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce – zásady nadobudli
účinnosť dňa 24.10.2016, dňom schválenia obecným zastupiteľstvom pod uznesením
č. 211/2016, zásady sa odvolávajú na momentálne už neplatný zákon č. 502/2001 Z.
z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p., pričom tento zákon bol nahradený zákonom z 10.11.2015 č. 357/2015
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
___________________________________________________________________________

Podľa § 11 ods. 4 písm. a) a k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je OZ vyhradené
najmä:
•
•
•
•

určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý užíva,
schvaľovať štatút obce,
schvaľovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
schvaľovať zásady odmeňovania poslancov,

Kontrolou posúdenia zákonnosti, resp. aktuálnosti interných predpisov obce
Slovenská Ves vyhradených obecnému zastupiteľstvu bolo zistené, že „Štatút obce“
a „Rokovací poriadok OZ“ boli v spolupráci s hlavným kontrolórom obce v priebehu
posledného obdobia aktualizované.
__________________________________________________________________________
ZHRNUTIE:

Smernice a vnútorné predpisy podrobnejšie upravujú spôsoby, postupy a jednotlivé oblasti vo
vnútornom systéme obce. Spracované sú v zmysle príslušných zákonných ustanovení, sú
opatrené pečiatkou obce a podpísané starostom obce.
Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci kontroly interných smerníc obce Slovenská Ves sa
zistilo, že niektoré ustanovenia vnútorného predpisu vychádzajú z neplatných zákonov, alebo
obsahujú chybný text je potrebná ich aktualizácia.
Odporúčam kontrolovanému subjektu zabezpečiť rozdelenie smerníc na platné a už neplatné,
spracovať prehľadný zoznam platných smerníc, ako aj systém priebežnej aktualizácie
interných smerníc a vnútorných predpisov obce.

Slovenská Ves, 19.04.2018
Kontrolór obce: Bc. Martin Hoffman

