SPRÁVA
z vykonanej kontroly základných vnútorných predpisov obce Nižná Boca
Dátum vykonania kontroly:

august 2015

Miesto vykonania kontroly:

Obec Nižná Boca – Obecný úrad

Kontrolu vykonala:

PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce

Predmet kontroly:

Základné vnútorné predpisy obce

Cieľ kontroly:

Dodržiavanie platných zákonov na uvedenom úseku pri
činnosti samosprávy Obce Nižná Boca

Kontroly za uvedený úsek sa zúčastnili:

Mgr. Silvia Skusilová, starostka
Zuzana Matejková, zamestnankyňa obce

K vykonaniu kontroly boli hlavnej kontrolórke predložené nasledovné doklady:
1. Štatút Obce Nižná Boca zo dňa 15.11.2011
2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva zo dňa 29.4.2011
3. Pracovný poriadok obce Nižná Boca zo dňa 1.3.2012
4. Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu zo dňa 10.1.2011
5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Nižná Boca zo dňa ..............
Kontrolou bolo zistené nasledovné:
Žiadny z existujúcich vnútorných predpisov Obce Nižná Boca nebol zverejnený na web
stránke obce.
1. Štatút Obce Nižná Boca účinný od 1.9.2009
Štatút obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Nižná Boca č.A II
zo dňa 7.8.2009. Novelou zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. vznp. z roku 2011 boli
odobraté niektoré kompetencie obecnému zastupiteľstvu a naopak, boli pridelené
starostom. Pri kontrole Štatútu bolo zistené, že neobsahuje novelou prijaté zmeny v zákone
o obecnom zriadení.
‐ § 6, § 24, § 25 a 26 – sú uvádzané verejné zhromaždenia obyvateľov obce, novela
zákona zaviedla zhromaždenia obyvateľov obce; je uvádzané hlasovanie obyvateľov
obce, novela zaviedla inštitút miestneho referenda
‐ § 9 odkazuje na úprava nakladania s majetkom obce na Zásady hospodárenia
s majetkom obce, ktoré som vykonanou kontrolou nezistila
‐ § 18, ods. j) a k) – tu uvádzané kompetencie obecného zastupiteľstva prešli novelou
zákona o obecnom zriadení do kompetencie starostu
‐ § 19 – doplniť kompetencie starostu – vydávať organizačný poriadok obecného
úradu, poriadok odmeňovania zamestnancov obce a pracovný poriadok, aktualizovať
euromenu pri určovaní pokuty
‐ § 21 – doplniť novú kompetenciu hlavného kontrolóra podľa zákona č. 307/2014
o nahlasovaní protispoločenskej činnosti
‐ § 22, ods.4 – doplniť zriadenie zo zákona povinnej komisie pre ochranu verejného
záujmu; kontrolou bolo zistené, že komisia bol zriadená, len nie je uvedená v Štatúte,
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‐

‐

chýba však jej Rokovací poriadok a Zásady pre vybavovanie sťažností, ktorými sa
komisia zaoberá
§ 21, ods. 5 – komisie a ich funkcie sú upravené len všeobecne – chýba náplň
konkrétnych komisií, zrušiť úlohy obecnej rady v celom dokumente, ktorá v obci nie
je zriadená
§ 23, ods.6 – chybne uvedené vydávanie organizačného poriadku obecného úradu
obecným zastupiteľstvom – je to kompetencia starostu

2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva zo dňa 29.4.2011
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva predložený na kontrolu obsahoval
väčšinu podstatných náležitostí súvisiacich s rokovaním obecného zastupiteľstva, prijímaní
uznesení a nariadení. Odporúčané úpravy sú:
v § 3 – doplniť znenie podľa zákona k ustanovujúcemu zasadnutiu – Obecné
zastupiteľstvo sa koná na 30ty pracovný deň od vykonania volieb, ak starosta nezvolá
ustanovujúce zasadnutie.
v § 6 – zverejňuje sa „návrh“ programu
v § 9 – uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starostu do 10 dní od konania
zasadnutia.
3. Pracovný poriadok obce Nižná Boca zo dňa 1.3.2012
Pracovný poriadok vydal starosta Obce Nižná Boca 1.3.2012. Pracovný poriadok je vo
všeobecnosti aktuálny na súčasnú legislatívu v pracovnej oblasti. Nakoľko bol prispôsobený
podľa vzoru inej obce, je potrebné opraviť číslovanie jednotlivých odsekov, skontrolovať
názov obce a aktualizovať Dodatok, ktorý bol prijatý starostom len na rok 2013.
Doporučujem prijať nový pracovný poriadok starostkou obce. A k tomu vydať Poriadok
odmeňovania zamestnancov obce.
4. Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu z 10.1.2010
Na kontrolu boli predložené Zásady vydané starostom obce v roku 2010. Nakoľko sa
jedná o vnútorný predpis vydávaný starostom obce, budú Zásady pre tvorbu a čerpanie
sociálneho fondu za spolupráce pracovníčky obce a starostky dopracované tak, aby
zodpovedali súčasnej legislatíve, boli aktuálne a realizovali sociálnu politiku obce v súlade
s rozpočtom obce. Hlavná kontrolórka poskytne vzor Zásad.
5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Nižná Boca zo dňa 27.1.2015
Ku kontrole bol predložený dokument prijatý obecným zastupiteľstvom číslom
uznesenia 4/2015 dňa 27.1.2015. Konštatujem, že vnútorný predpis je aktuálny, obsahuje
všetky náležitosti vyplývajúce z platnej legislatívy.
Závery z vykonanej kontroly:
Drobné odporúčania týkajúce sa jednotlivých dokumentov sú uvedené v texte a boli
v priebehu kontroly odstraňované alebo boli poskytnuté vzory.
Odporúčania:
Dopracovať Štatút obce aktualizáciou údajov z poslednej novely zákona o obecnom
zriadení.
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upraviť v odporúčanom rozsahu podľa
kontroly.
Upraviť Pracovný poriadok obce v zmysle odporúčaní v texte.
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Vydať Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Nižná Boca.
Prijať Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu
zverenom Obci Nižná Boca
Podľa záverov z kontroly spracovať a vydať Zásady tvorby a čerpania sociálneho
fondu
Spracovať organizačnú štruktúru obce
Schváliť Rokovací poriadok Komisie pre ochranu verejného záujmu.
Schváliť Zásady pre vybavovanie sťažností.

Správa napísaná dňa:

20.9.2015

Správu napísala: PhDr. Desana Stromková, hlavná kontrolórka obce
Správa bola prerokovaná so zúčastnenými osobami:
Mgr. Silvia Skusilová, starostka
Zuzana Matejková, zamestnankyňa obce
Správa bola predložená na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa: 23.9.2015
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