Obec Kračúnovce, hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Kozák
Číslo spisu: 2/2021
Uzn. č. 264/18/2021, dňa 15. 03. 2021
Správa
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly OcÚ Kračúnovce
Kontrolovaný subjekt: Obec Kračúnovce
Dátum kontroly: 21.01.2021
Cieľ kontroly: Kontrola plnenia uznesení za 2. polrok 2020 a nesplnené uznesenia OZ do
30.06.2020
Kontrolované obdobie: od 01.07.2020 – do 31.12.2020
Dôvod kontroly: Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
Podklady na vykonanie kontroly:
1. Uznesenia OZ Kračúnovce za 2. polrok 2020 od čísla 210/2020 do čísla 254/2020.
Zistený stav:
1 Obecné zastupiteľstvo Kračúnovce v 2. polroku 2020 prijalo 44 uznesení, vynechané
je číslo uznesenia 236.
2 Na vedomie zobralo 10 uznesení, schválilo 24 uznesení, uložilo 1 – krát uznesenie,
uznieslo sa na 3 všeobecne - záväzných nariadeniach, konštatovalo 3 -krát, 0 – krát
určilo - zriadilo, 1- krát volilo, 0 -krát poverilo- vyhlásilo, 2-krát zrušilo uznesenie, 0 krát odporúčalo - splnomocnilo, 0– krát neschválilo návrh uznesenia.
Opis plnenia prijatých uznesení v 2. polroku 2020 a zistených nedostatkov:
1. Stav plnenia prijatých kontrolovateľných uznesení je nasledovný:
• Uzn č. 215 zo dňa 14.09.2020 – schvaľuje inventarizáciu majetku - úloha
v plnení
• Uzn č. 216 zo dňa 14.09.2020 – schvaľuje inventarizačnú komisiu - úloha
splnená
• Uzn č. 217 zo dňa 14.09.2020 – schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu
delegátov zriaďovateľa do Rady školy (RŠ) pri ZŠ - úloha splnená
• Uzn č. 218 zo dňa 14.09.2020 – schvaľuje voľbu delegovaných zástupcov
zriaďovateľa do RŠ tajným hlasovaním PhDr. M. Bolešová a Mgr. P. Šebeš úloha splnená
• Uzn č. 219 zo dňa 14.09.2020 – schvaľuje delegovaných zástupcov
zriaďovateľa do RŠ p. F. Bartoš, p. B. Baran, p.M. Bandžaková a p. M.
Bolešová - úloha splnená
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Uzn č. 220 zo dňa 14.09.2020 – schvaľuje výmenu plynového kotla
v nájomnom byte súp. č. 277 – úloha splnená – kotol je vymenený
Uzn č. 221 zo dňa 14.09.2020 – schvaľuje odpredaj plechovej autobusovej
zastávky za sumu 100,- € - úloha splnená
Uzn č. 222 zo dňa 14.09.2020 – schvaľuje odpredaj trávnikového traktora za
sumu 150,- € - úloha splnená
Uzn č. 230 zo dňa 20.11.2020 – schvaľuje aktualizáciu rozpočtu č. 3 na r. 2020
- - úloha splnená
Uzn č. 231 zo dňa 20.11.2020 – schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom
obce - úloha stála
Uzn č. 233 zo dňa 20.11.2020 – volí za menovaného člena do komisie
finančnej a pre správu majetku p. V. Eštokovú - úloha stála
Uzn č. 244, 245, 246 a 247 zo dňa 14.12.2020 – schvaľuje finančné príspevky
pre Rím. Kat. cirkev, Jednotu dôchodcov, Cirk. ev. zbor a pre OFK v roku
2021 - úloha v plnení – v uzneseniach nie je uvedená lehota, t. z. rok 2021
Uzn č. 248 zo dňa 14.12.2020 – schvaľuje rozpočet obce na r. 2021 - úloha
stála
Uzn č. 249 zo dňa 14.12.2020 – schvaľuje rozpočet na rekonštrukciu miestnej
komunikácie od r. d. 233 po r. d. 238 - úloha stála
Uzn č. 251, 252 a 253 zo dňa 14.12.2020 – uznáša sa na VZN a Dodatkoch
k VZN - úloha stála
Uzn č. 254 zo dňa 14.12.2020 – ukladá predsedom komisií doložiť zápisnice
za zasadnutí v roku 2020 v termíne do 17.12.2020 - úloha splnená – zápisnice
boli doložené v uvedenom termíne od všetkých predsedov komisií
Nesplnené uznesenia OZ do 30.06.2020
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Uzn č. 170 zo dňa 5.3.2020 - schvaľuje vedenie optickej siete
telekomunikačného vedenia podľa priloženého návrhu - úloha v plnení
Uzn č. 206 zo dňa 30.06.2020 – schvaľuje žiadosť p. Partilu o rekonštrukciu
kúpeľne a nájomného bytu súp. č 352 do výšky 3 976,- € - úloha splnená
Uzn 91 žiada starostu obce o začatie spracovania Smerného územného plánu
obce - úloha doposiaľ sa neplní
Uzn 106 schválilo žiadosť Pavla Hrehu súp. č. 19 o zakrytie priekopy- pri jeho
RD – úloha v plnení
Uzn 140 schválilo fin. príspevok pre OFK vo výške 20 000,- €(na rok 2020)úloha splnená
Uzn 150 – žiada starostu obce o zmenu kultúry parc. EKN 110/2 ostatná
plocha na C KN– zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kračúnovce – úloha
doposiaľ sa nesplnila
Uzn 334 – schvaľuje spolufinancovanie vo výške 10 % z oprávnených
výdavkov na projekte „Rekonštrukcia telocvične ZŠ na objektoch
rekonštrukcie soc. zariadení, zdravotechniky a inžinierskych sietí a na objekte
rekonštrukcie strechy telocvične“ – úloha doposiaľ sa nerealizuje – projekt
dotačne nebol schválený
Uzn 337 – žiada starostu obce o zabezpečenie predbežnej ceny návrh projektu
na rekonštrukcie miestnych komunikácií – úloha v plnení viď uzn. č. 381,
uznesenie nie je identické pre jednotlivé MK ( ide o všetky MK ??)
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Uzn. 378 schvaľuje spolufinancovanie projektu „ Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kračúnovce“ vo výške 18 711,80
€ t. j. 5% - úloha v plnení – žiadosť k dnešnému dňu ešte nebola posúdená

Pri kontrole plnenia prijatých uznesení som zistil nasledovné nedostatky.
1. Pri schválení finančných prostriedkov nie sú v uznesení určené lehoty - uzn.
č. 244, 245, 246 a 247 poskytnutie finančných prostriedkov na daný
kalendárny rok.
Prílohy:1 .Tabuľka prijatých uznesení OcÚ za 2. polrok 2020
Správu o výsledku kontroly OcÚ za kontrolovaný subjekt prevzal starosta obce

Michal Boleš, zástupca starostu obce

.................................

V Kračúnovciach dňa: 16.02.2021

.................................

Mgr. Jozef Kozák
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Príloha č. 1
Uznesenia OZ za 2. polrok 2020 OZ Kračúnovce
P. Dátum
č.
berie na
OZ
1

14.9.

2

20.11.

3

14.12

vedomie
211,212

224,225,226
227
238,239,240
241

10

Uznesenie číslo
schvaľuje
213,214,215,
216,217,218
219,220,221
222
228,229,230
231,232
242,243,244
245,246,247
248,249,250

24

ukladá uznáša konštat.
sa
210

zriaďuje volí poveruje ruší odporúča
nesch súhlasí spolu
(určuje)
vyhlasuje
splnomocňuje vaľuje
13

223
254

251
252
253

1

3

233

234
235

13

237

18

3

0

Spolu

4

1

0

2

0

0

0

44

