Hlavný kontrolór obce Gôtovany
Správa o kontrolnej činnosti č. 4/2019
Na základe § 18d ods. (1) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 predkladám
obecnému zastupiteľstvu obce Gôtovany nasledujúcu správu č. 4/2019.
V mesiaci august 2019 bola vykonaná v kancelárii obecného úradu kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva obce Gôtovany, prijatých v období od 01.01.2019 do 30.06.2019. Táto
kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 zo dňa
24.06.2019 podľa uznesenia OZ č. 48/B.
Predmetom kontroly boli uznesenia, zápisnice a prílohy z riadnych zasadnutí obecného
zastupiteľstva obce Gôtovany v uvedenom období.
Východiská kontroly:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce z uvedeného obdobia /ďalej len VZN/ a doplnky k
predmetným VZN
Oficiálna webová stránka obce Gôtovany: http://www.gotovany.sk
Schválený rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v obci Gôtovany
V súvislosti s uvedenou kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:
V uvedenom období sa konali v súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení štyri
zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Gôtovany. V súlade s § 12 , ods. 4 sa návrh programu
zasadnutia zverejňoval aspoň tri dni pred zasadnutím.
I. Z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.02.2019 boli prijaté uznesenia č. 18 až č.
27. Predmetné uznesenia boli riadne podpísané starostom obce. Zápisnica z uvedeného zasadnutia
bola podpísaná overovateľmi V. Cabanovou a E. Hrbkovou. Priložená prezenčná listina bola
popodpisovaná. Všetky uznesenia z druhého zasadnutia OZ boli splnené. Poznamenávam, že
uznesenie č. 24 a následné uznesenia o odpredaji obecnej parcely KN-C č. 584/2 sa riešia.
II. Z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 01.03.2019 boli prijaté uznesenia č. 28 až
č. 32. Predmetné uznesenia boli riadne a načas podpísané starostom obce. Zápisnica z uvedeného
zasadnutia bola podpísaná len overovateľkou V. Cabanovou. Overovateľka p. J. Štetková predmetnú
zápisnicu nepodpísala s písomným odôvodnením jej nepodpísania. Priložená prezenčná listina bola
popodpisovaná. Všetky uznesenia z tretieho zasadnutia OZ boli splnené.
III. Zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.04.2019 boli prijaté uznesenia č. 33
až č. 41. Predmetné uznesenia boli riadne podpísané starostom obce. Zápisnica z uvedeného
zasadnutia bola podpísaná overovateľmi Ing. D. Čerevkovou a E. Hrbkovou. Predmetnú prezenčnú
listinu si vyžiadala Krajská prokuratúra v Žiline. Všetky uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ boli
splnené. Uznesenie č. 36 je v riešení – odpredaj obecnej parcely KN-C č. 584/2.
IV. Z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.06.2019 boli prijaté uznesenia č. 42 až
č. 51. Predmetné uznesenia boli riadne podpísané starostom obce. Zápisnica z uvedeného

zasadnutia bola podpísaná overovateľmi M. Genzickým a E. Hrbkovou. Všetky uznesenia z piateho
zasadnutia OZ boli splnené. Uznesenie č. 49 – schválenie odpredaja obecnej parcely KN-C 584/2 –
je stále v riešení. Rieši sa podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a jej následné zavkladovanie na
katastrálnom úrade v LM. Chýba prezenčná listina, obdobne vyžiadala si ju Krajská prokuratúra.
Záverom uvádzam prehľad neuhradených daňových pohľadávok obce Gôtovany za roky 2014 –
2018 so stavom ku dňu 30.6.2019.
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
Spolu

DzN
7,30 €
7,33 €
7,30 €
-€
11,77 €
33,70 €

TKO
6,90 €
132,00 €
142,56 €
-€
271,72 €
553,18 €

Pes

Cint.

-€
5,00 €
10,00 €
96,00 €
-€
111,00 €

-€
-€
5,00 €
15,00 €
-€
20,00 €

Spolu
14,20 €
144,33 €
164,86 €
111,00 €
283,49 €
717,88 €

V Gôtovanoch, dňa 21.08.2019
Vypracoval: v.r.
Ing. Pavel Tylka
Hlavný kontrolór
Zobrali na vedomie:
Obecný úrad obce Gôtovany v zastúpení starostom obce p. Jozefom Cútom dňa 21.08.2019.
So správou o kontrole boli poslanci OZ obce Gôtovany oboznámení dňa 2.9.2019
na 6. zasadnutí obecného zastupiteľstva.

