Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Vojka
v 2. polroku 2015
V období od september – december roku 2015 boli vykonané nasledovné kontroly:
Kontrola všeobecne záväzných naradení obce
Ku dňu konania a ukončenia kontroly – 16. septembra 2016 kontroly boli predložené nasledovné
dokumenty:
a) Všeobecne záväzné nariadenia obce:
č.

Názov VZN

účinnosť od

1.
2.
3.
4.
5.

Štatút obce Vojka
VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Vojka
VZN obce Vojka o poskytovaní dotácií
VZN č. 2/2009 o správnych a miestnych poplatkoch
VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých za
pobyt v materských školách a na čiastočnú úhradu nákladov v podmienkach úhrady
v školských jedálňach
VZN o vymedzení miest na vylepenie volebných plagátov
VZN obce Vojka č. 1/2013 o miestnych daniach v katastrálnom území Vojka
Dodatok č. 1 k VZN 1/2013 (nie je podpísaný)
VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Vojka
VZN 3/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Vojka
VZN č. 4/2013 o dani za psa
VZN č. 5/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 6/2013 o ostatných odpadoch
VZN č. 7/2013 o ochrane drevín a vydávaní súhlasu na výrub drevín a krovitých
porastov
VZN č. 8 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu
VZN č. 9/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva
VZN č. 5., ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Kráľovský Chlmec a obce Boľ
VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

1.3.2015
3.5.2000
1.1.2009
1.1.2009
1.10.2011

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

12.8.2012
1.1.2013
1.1.2016
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.2.2013
1.5.2013
1.5.2013
16.6.2014
20.5.2015

b) Ostatné dokumenty:
č.
1.
2.
3.
6.

Názov
Rokovací poriadok OZ
Vnútroorganizačná smernica pre vedenie účtovníctva
Zásady odmeňovania poslancov OZ
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

K jednotlivým dokumentom boli uvedené nasledovné pripomienky:
1. Zásady odmeňovania poslancov OZ

účinnosť od
9.2.2015
1.1.2010
15.3.2011
nie je podpísaný
starostom obce

§4 bod 2.) znie: „ Za výkon funkcie poslanca obec poskytne ročnú odmenu vo výške
267,00€“. Takéto priznanie odmien nie je možné a nemôže byť zakotvené v rokovacom
poriadku. Odmena poslanca musí byť viazaná na výkon určitej činnosti a podlieha schváleniu
OZ. OZ vytvára takýto predpis práve z dôvodu, aby mohlo diferencovane priznať odmenu
každému poslancovi na základe jeho práce v zastupiteľstve, komisiách OZ a zabezpečovaní
ďalších činností miestnej samosprávy.
§ 4 bod 4.) znie: „Odmena poslancovi sa vypláca 1x ročne a to v mesiaci november“. Takýto
spôsob vyplácania môže byť nevýhodný pre poslancov, ktorí poberajú sociálne dávky a môže
ohroziť ich výšku. Je preto potrebné zvážiť, či nie je vhodnejšie vyplácať tieto odmeny
štvrťročne, alebo polročne, pričom v každom prípade je viazaná na uznesenie obecného
zastupiteľstva s uvedením mena poslanca, výšky priznanej odmeny, obdobím, za ktoré sa
odmena priznáva. Hodnotenie poslancov môže byť priamo v uznesení, alebo tvoriť prílohu.
2. Rokovací poriadok OZ:
§3 bod 4 znie: „Rokovanie OZ sa uskutočňuje ako riadne a mimoriadne“ - mimoriadne
rokovanie OZ zákon 369/1990 Zb. v platnom znení už nepozná.
3. Ku dňu neboli predložené dokumenty, ktoré musí na výkon samosprávnych činností prijať a sú
zakotvené v Štatúte obce:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Pracovný poriadok Obecného úradu vo Vojke
Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vojke
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Vojka
Organizačný poriadok obecného hasičského zboru
4. V zmysle platných zákonov je potrebné vydanie nasledovných dokumentov:
Smernica a postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania
sťažností a petícií v podmienkach obce Vojka
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám v obci Vojka
VZN o vykonávaní kontrolnej činnosti
Smernica pre vedenie pokladnice
Smernica o verejnom obstarávaní
5. OZ dávam na zváženie vydanie nasledovných dokumentov:
VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska
Zásady odmeňovania členov komisií OZ vo Vojke
Dodržiavanie zákona a slobodnom prístupe k informáciám v obci Vojka.
V čase konania kontroly sa zistil nasledovný stav:
1. Obec nemá vypracovanú smernicu, ktorá by bližšie upravovala podrobnosti a povinnosti,
ktoré jej ukladá zákon.
2. Na zverejňovanie informácií je vybudovaná úradná tabuľa, ktorá je umiestnená na voľne
dostupnom priestranstve vedľa budovy kultúrneho domu. V čase zahájenia kontroly mala
obec zriadenú oficiálnu webovú stránku, prístupnej na adrese www.vojka.eu.
3. Úradná tabuľa sa využíva na zverejnenie bežných informácií pre občanov.
4. V Čase zahájenia kontroly sa na internetovej stránke sa po vyhľadaní objavila titulná stránka
s dobovou fotografiou obce a rolovacie menu je v členení obec, samospráva, projekty,
podujatia, galéria, napíšte nám. Okrem kontaktov na starostu, obecný úrad a telefónnych
čísiel ktorá je zobrazená v podmenu – „samospráva“ neboli k dispozícii žiadne iné
dokumenty.
5. Starosta obce zahájil jednania a rokovania so správcom webovej stránky, ktorý prisľúbil jej
sfunkčnenie v požadovanom rozsahu do 30. 11. 2015. Aj napriek opätovným výzvam zo

strany starostu obce sa tento prísľub nenaplnil a v čase ukončenia kontroly bola stránka
www.vojka.eu úplne nefunkčná.
6. Povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr faktúr je zabezpečené na stránke
http://www.rzof.sk/vojka
V zmysle zákona 211/2000 Z.z. v platnom znení (ďalej len „Zákon“)je obec povinná zverejniť tieto
informácie:
1) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej
štruktúry,
2) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno
podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
3) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho
preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek,
ktoré musia byť splnené.
4) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a
iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
5) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná
osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a
právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
6) sadzobník správnych poplatkov ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a
sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.
Podrobné správy o vykonaných kontrolách boli predkladané pravidelne na zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré k nim prijalo príslušné uznesenia. V tlačenej forme sú k dispozícii u starostu obce
Vojka, Obecnom úrade vo Vojke a Hlavného kontrolóra obce Vojka. Na základe žiadosti sú prístupné
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Vo Vojke 4. mája 2016

