Správa
o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac december 2016
a mesiac január 2017
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Hažlín č. č. 9/9/2016 z 9.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hažlín zo dňa 25. júna 2016, ktorým bol schválený
Plán kontrolnej činností kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2016, vykonal som kontrolu so
zameraním na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení a interných predpisov obce pri vybavovaní sťažností a petícií.
Kontrolou som zistil nedostatky a preto som vypracoval návrh správy o výsledkoch
kontroly č. 3/2016, ktorú som doručil kontrolovanému subjektu na oboznámenie dňa
04.01.2017.
Návrh správy obsahuje kontrolné zistenia s uvedením porušenia zákonov a všeobecne
záväzných právnych predpisov, odporúčania a opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku, lehotu na predloženie námietok k návrhu správy a lehotu
na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy.
Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote nepodal námietky voči kontrolným
zisteniam uvedeným v návrhu správy.
Následne som dňa 16.012017 vypracoval Správu č. 3/2016 o výsledkoch kontroly
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení a interných
predpisov obce pri poskytovaní účelových dotácií z rozpočtu obce Hažlín, ktorú som doručil
kontrolovanému subjektu dňa 20.01.2017.
Správa v plnom znení je pre poslancov k dispozícii u kontrolóra obce.
V správe predloženej Obecnému zastupiteľstvu obce Hažlín uvádzam základné údaje
o vykonanej kontrole a najdôležitejšie kontrolné zistenia.
Kontrolu som vykonal na Obecnom úrade obce Hažlín v čase od 26.10.2016 do
04.01.2017. Kontrolované bolo obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2015.
Kontrolné zistenia uvádzam podľa jednotlivých častí správy.

I. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTI
1) Legislatívna úprava
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona
o sťažnostiach schválilo na 37. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hažlín dňa 22.05.2010
Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy obce Hažlín, ktoré sú účinné od
01.07.2010.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
2) Podávanie a prijímanie sťažnosti
Pri ústnom podaní sťažností bola oprávnenou osobou obce vyhotovená zápisnica
o ústnom podaní, ktorá obsahuje údaje požadované zákonom. V zápisnici nie je uvedené, či
sťažovateľ požiadal o vydanie rovnopisu zápisnice a či sťažovateľovi bol vydaný rovnopis
zápisnice.
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
dostatky.
3) Evidovanie sťažnosti
Obec vedie evidenciu podaných sťažnosti oddelene od ostatných písomností.
Evidencia poskytuje údaje potrebné na kontrolu vybavovania sťažnosti.
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4) Prešetrovanie sťažnosti
Predmetom sťažností sú predovšetkým susedské vzťahy. Ide o prípady, pri ktorých
sťažovatelia sa domáhajú ochrany svojich práv alebo chránených práv alebo chránených
záujmov, ku ktorým však nedošlo činnosťou alebo nečinnosťou obce alebo organizácií v jej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Sú to prípady porušenia právnych predpisov, ktorých odstránenie
nie je v pôsobnosti obce.
Sťažnosti boli vybavené v zákonnom stanovenej lehote.
5) Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti
O výsledku prešetrenia sťažnosti sú sťažovatelia informovaní písomne, to vo forme
písomného záznamu zo šetrenia sťažností alebo samostatným listom.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

II. VYBAVOVANIE PETICIÍ
1) Legislatívna úprava
Obec Hažlín vybavovanie petícií upravila samostatným vnútorným predpisom
s názvom „Zásady vybavovania petícií v obci Hažlín“, ktoré boli schválené na 19. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Hažlín dňa 20.09.2008. Zásady vybavovania petícií
v podmienkach obce Hažlín sú účinné od 20.09.2008.
Zákonom č. 112/2010 Z. z. boli v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vykonané
rozsiahle zmeny. Po týchto závažných legislatívnych zmenách obec ako orgán verejne moci
nenovelizovala Zásady vybavovania petícií v obci Hažlín dodatkom alebo vydaním nového
interného predpisu. Platný interný predpis nie je v súlade so zákonom o petičnom práve.
Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov s poukázaním na ustanovenie § 11 ods. 1
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v tom, že prijímanie, evidovanie, vybavovanie a
kontrolu vybavovania petícií neupravil vnútorným predpisom.
2) Vybavovanie petícií
V kontrolovanom období nebola obcí predložená žiadna petícia.

III. NÁVRH OPATRENÍ NA NÁPRAVU ZISTENÝCH NEDOSTATKOV A NA
ODSTRÁNENIE PRÍČIN ICH VZNIKU
Upraviť vybavovanie petícií novým vnútorným predpisom v súlade so zákonom č. 112/2010
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č.
242/1998 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (účinný od 01.07.2010 do
30.06.2015) a zákonom č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Termín: 31.03.2017

Z: prednosta obecného úradu

V Hažlíne dňa 07.02.2017

Ing. Pavol Hanušin v. r.
kontrolór obce
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