SPRÁVA
o výsledku kontroly č.1
z plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Lukavice za rok 2019
V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení, rovnako aj na
základe požiadaviek Obecného zastupiteľstva v Lukavici bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva v Lukavici za rok 2019.

Začiatok kontroly:
01.04.2019

Ukončenie kontroly:
08.01.2020

Kontrolovaný subjekt:
Obec Lukavica

Kontrolu vykonal:
JUDr. Katarína Frindtová

Predmet kontroly:
Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Lukavici za rok 2019

Kontrolované obdobie:
01/2019 – 12/2019
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Zistený stav:
V roku 2019 bolo zvolaných spolu 12 zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lukavici (ďalej len ako OZ). Všetky
zasadnutia obecného zastupiteľstva boli plánovanými zasadnutiami. Na zasadnutiach OZ bolo prijatých spolu
135 uznesení v nasledovnom poradí:

Počet OZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dátum
konania
14.01.2019
04.02.2019
25.02.2019
18.03.2019
08.04.2019
29.04.2019
20.05.2019
27.06.2019
09.09.2019
21.10.2019
25.11.2019
12.12.2019

Číselné označenie uznesení
1/14/01/2019 – 10/14/01/2019
11/04/02/2019 – 17/04/02/2019
18/25/02/2019 – 27/25/02/2019
28/18/03/2019 – 39/18/03/2019
40/08/04/2019 – 50/08/04/2019
51/29/04/2019 – 61/29/04/2019
62/20/05/2019 – 69/20/05/2019
70/27/06/2019 – 87/27/06/2019
88/09/09/2019 – 103/09/09/2019
104/21/10/2019 – 116/21/10/2019
117/25/11/2019 – 125/25/11/2019
126/12/12/2019 – 135/12/12/2019
Spolu:

Počet
uznesení
10
7
10
12
11
11
8
18
16
13
9
10
135

Z celkového počtu 135 prijatých uznesení malo 34 uznesení informatívny charakter, v ktorých OZ zobralo
na vedomie predložený materiál.
Dve uznesenia OZ boli zrušené:
• Uznesenie č. 22/25/02/2019 - Uplatňovanie tvorby rozpočtu obce formou programového rozpočtovania,
bola zrušené a nahradené uznesením č. 81/27/06/2019, z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti pri
aplikácii programového rozpočtovania.
• Uznesenie č. 4/2009 zo dňa 16.12.2009, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 3 vyhlasujú záväzné časti
územného plánu obce Lukavica bolo zrušené uznesením č. 108/21/10/2019 a nahradil ho uznesením č.
109/21/10/2019, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 3 vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce
Lukavica.
Dva návrhy uznesení neboli schválené:
• Návrh uznesenia č. 36/18/03/2019 – návrh na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky na 12 %.
• Návrh uznesenia č. 72/27/06/2019 – návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukavica
nebol schválený v zmysle pozvánky, následne bol ďalším uznesením schválený nový program.
Štyri uznesenia schvaľovali výšku spoluúčasti v eur na projektoch:
• Uznesenie č. 26/25/02/2019- schválenie výšky spolufinancovania k žiadosti o dotáciu na detské ihrisko v
obci Lukavica v minimálnej výške 600 eur a maximálnej výške 1200 eur v rámci žiadosti o poskytnutie
dotácie ÚV SR 2019 v dotačnom programe Podpora rozvoja športu. – projekt bol úspešný
• Uznesenie č. 59/29/04/2019 – schválenie výšky finančnej spoluúčasti obce Lukavica v minimálnej výške
500 eur a maximálnej výške 1000 Eur v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy číslo II KMV
2019 Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a bola proti kriminalite – kamerový systém, - projekt
nebol úspešný
• Uznesenie č. 113/21/10/2019 schválenie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu v oblasti C:
Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov a výšku finančnej
spoluúčasti obce Lukavica vo výške 5% , max. 2500 EUR – malotraktor, doposiaľ obci zatiaľ nebol
oznámený výsledok

2

•

Uznesenie č. 86/27/06/2019 - schválenie výšky finančnej spoluúčasti obce Lukavica v minimálnej výške
10% a maximálnej výške 15% z rozpočtu v rámci výzvy 3966/2019, - nabíjačka na ebiky, oddychová
zóna - projekt nebol úspešný

Jedno uznesenie schvaľujúce vlastnú investíciu:
• Uznesenie č. 96/09/09/2019 - Schválenie opravy vyznačených úsekov miestnych komunikácií
Dvanásť uznesení sschvaľuje legislatívu a VZN:
• Uznesenie č. 7/14/01/2019 – Schválenie rokovacieho poriadku OZ Lukavica
• Uznesenie č. 8/14/01/2019 – Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom
• Uznesenie č. 24/25/02/2019 – Schválenie smernice o Verejnom obstarávaní
• Uznesenie č. 31/18/03/2019 – Schválenie zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
• Uznesenie č. 56/29/04/2019 – Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb
• Uznesenie č. 58/29/04/2019 – Schválenie smernice o sťažnostiach
• Uznesenie č. 16/04/02/2019 – schválenie VZN č. 1/2019, Územný plán obce
• Uznesenie č. 32/18/03/2019 - schválenie VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
• Uznesenie č. 83/27/06/2019 - novelizácia VZN č. 1/2012 o ochrane životného prostredia
• Uznesenie č. 110/21/10/2019 - schválenie VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom
• Uznesenie č. 132/12/12/2019 – schválenie VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
• Uznesenie č. 133/12/12/2019 – schválenie VZN č. č. 6/2019 o miestnej dani
V plnení sú, resp. priebežne sa plnia uznesenia:
• Uznesenie č. 65/20/05/2019 – kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, resp. podľa
požadovaného termínu plnenia a zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
Ostatné uznesenia OZ z roku 2019 boli splnené.

Závery – zistené nedostatky:
•

Je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schvaľovalo Uznesením vypracovanie a podanie žiadostí o
finančné príspevky na jednotlivé žiadosti a neschvaľovalo iba ich spoluúčasti tak, ako v uznesení č.
26/25/02/2019, 59/29/04/2019, 113/31/10/2019, 86/27/06/2019.

Odporúčania:
•

Pri zápisoch uznesení z OZ uvádzať pred hlasovaním o uznesení nasledovný text:
„O návrhu uznesenia Obecné zastupiteľstvo v Lukavici hlasovalo nasledovne:
Za:........
Proti:......
Zdržal sa hlasovania.........
aby bola formulácia gramaticky správna a jednoznačná.
Využívať nasledovné výroky pri uzneseniach: stiahnuté z rokovania, vypustené z programu, vrátené na
dopracovanie, schválené nové znenie návrhu uznesenia atď.
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•

•
•
•

Je žiadúce, aby sa dôležité body z diskusie, resp. informácie zo strany starostu naformulovali do
Uznesení obecného zastupiteľstva, aby bolo možné kontrolovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení
(termínovo, zodpovednou osobou) a nezabudlo sa na ne. (ČOV, odovzdanie kanalizácie developerov,
atď.)
Je potrebné zabezpečiť plnenie uznesení, ktoré sú v štádiu vybavovania, resp. termín ich plnenia trvá.
Informovať aspoň raz za 3 mesiace poslancov OZ o stave podaných žiadostí na jednotlivé projekty, tzn.,
či bola žiadosť schválená, neschválená alebo proces hodnotenia stále prebieha.
Odporúčam od budúceho roka zjednodušiť číslovanie Uznesení na 001/2021, 002/2021 atď.

V Lukavici, dňa 08.01.2020

JUDr. Katarína Frindtová, v. r.
hlavný kontrolór mesta
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