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Obecný úrad v Smoleniciach, ul. SNP č. 52, 91904  Smolenice
hlavná kontrolórka obce – Ing. Jana Púchla

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti ktorým je zistenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce Smolenice a plánom kontrolnej činnosti pre obdobie na II. štvrťrok 2013 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva č. XVI/6 dňa 15.04. 2013 a plánom na II. polrok 2013, schváleným uznesením XVII/9 zo dňa 26.06.2013boli počas hodnoteného obdobia vykonané následné kontroly, činnosti a zisťovania :
A. Plánované úlohy
1. Kontrola zabezpečenia predbežnej finančnej kontroly na účtovných dokladoch.
Kontrolou bolo zistené, že predbežná finančná kontrola nebola v dostatočnej miere vykonávaná na každej pripravovanej finančnej operácii, čo bolo spôsobené najmä absenciou internej smernice zameranej na podrobnosti vykonávania predbežnej finančnej kontroly. 
Na odstránenie tohto nedostatku bola kontrolórom vypracovaná a dňa 26.06.2013  na OZ uznesením č. XVII/10 prijatá nová interná smernicas platnosťou od 01.07.2013 ktorá upravuje danú problematiku.
2. Kontrola spôsobu prideľovania dotácií z rozpočtu obce.
Kontrolou bolo zistené, že niektoré ustanovenia príslušnéhoVZN o poskytovaní dotácií neboli vypracované v súlade s platnou legislatívou, dotácie vo výške 8 314,65 € boli v roku 2013 poskytnuté  v rozpore s platnou právnou úpravou.
Na odstránenie nedostatku bolo dňa 16.12.2013 uznesením OZ č. XXI/12 prijaté nové VZN č. 48/2013 o podmienkach poskytovaných dotácií z rozpočtu obce a vypracovanie stanoviska kontrolóra  k žiadostiam o pridelenie dotácií  na rok 2014
3. Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách.
Kontrolou bolo zistené, že formálna stránka cestovných príkazov, poskytnutá výška náhrad, schvaľovanie a vyúčtovanie bolo realizované v súlade s platnou právnou úpravou. Zisteným nedostatkom bola absencia knihy jázd.
Odporúčaním kontrolóra bolo vypracovanie internej smernice ktorá zjednotí postupy pre poskytovanie cestovných náhrad a určí zásady pre používanie služobných a súkromných motorových vozidiel. Predmetná smernica je v rozpracovanom štádiu, kniha jázd je opätovne vedená od 01.10.2013.
4. Kontrola  vybavovania sťažností a petícií doručených obci Smolenice
Kontrolou bolo zistené, že interné smernice „Zásady vybavovania sťažností a Zásady vybavovania petícií doručených obci Smolenice“  sú vypracované v súlade s platnou legislatívou.  Kontrolousťažností sa preukázalo, že v dvoch prípadoch nebola vyhotovená zápisnica o prešetrení sťažností,v jednom prípade bolo zistené nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na vybavenie sťažnosti.Rovnaký nedostatok nedodržania lehoty na vybavenie bol zistený aj  v prípade  petície doručenej v kontrolovanom období.
5.Kontrola zverejňovania informácií na internetovej stránke obce
Kontrolou bolo zistené, že objednávky, zmluvy a faktúry sú zverejňované spôsobom zaručujúcim hromadný prístup k informáciám. Ďalej sa preukázalo, že údaje z objednávok a faktúr neobsahovali informáciu o tom, či je zverejnená suma s DPH alebo bez DPH. V 20-tich prípadoch objednávok suma nebola vôbec zverejnená, 8 faktúr z celkového množstva 167 bolo zverejnených po 30 dňovej lehote. Kontrolou boli zistené nedostatky na webovej stránke obce v oblasti povinne zverejňovaných informácií o Obci Smolenice. Tento nedostatok zatiaľ nebol odstránený.
6. Kontrola vyhodnotenia cenových ponúk na realizáciu chodníka na Trnavskej ulici 
Kontrolou bolo zistené, že predmetné dielo realizovala firma s najnižšou cenovou ponukou, vyúčtovanie sa uskutočnilo v súlade s platným rozpočtom ktorý nebol prekročený. Kontrolou sa ďalej preukázalo, že na zmluve o dielo nebola vykonaná predbežná finančná kontrola v zmysle platnej internej smernice.
7.Vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu obce za rok 2012
8. Vypracovanie stanoviska k Návrhu rozpočtu na rok 2014 a k návrhu viacročného rozpočtu 
9. Vypracovanie plánov kontrol na každý polrok 

B. Príprava koncepčných a metodických materiálov nad rámec pracovného úväzku a povinností kontrolóra určených zákonom:
1. Príprava podkladov a následné vypracovanie internej „Smernice na zabezpečenie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly“
2.Prepracovanie internej „Smernice pre vnútorný obeh účtovných dokladov“
3. Príprava podkladov a následné vypracovanie dokumentu „Povinne zverejňovanéúdaje“na webovej stránke obce (príloha č. 1 k Správe z kontroly zverejňovania informácií)

C. Mimoriadne kontrolné činnosti realizované nad rámec pracovného úväzku na základe požiadaviek finančnej komisie mimo plánu kontrol:
1.Analýza a vypracovanie stanoviska k výške dotácií na dieťa navrhovaného VZN o financovaní školstva prostredníctvom originálnych kompetencií
2.Vypracovanie finančnej analýzy sobášov a celkového hospodárenia matriky
3.Zisťovanie stavu,  nákladov a výnosov vlastivednej monografie Smolenice
4.Analýza rozpočtovej položky „všeobecný materiál“ z dôvodu jej prečerpania
5.Kontrola výdavkov na vodovod na cintoríne v Smolenickej Novej Vsi
6.Príprava podkladov a analýza údajov potrebných do štatistického výkazu škôl  ohľadne vynaložených finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity organizované obcou

D. Kontroly z vlastného podnetu, ktoré vyplynuli z aktuálnych potrieb a problémov:
1.  Kontrola prideľovania výšky dotácií originálnych kompetencií ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a  MŠ Lienkav zmysle platného VZN
2. Vypracovanie návrhu na zmenu uznesenia ohľadne výšky mesačnej dotácie poskytovanej ZŠ s MŠ z dôvodu jej chybného výpočtu uvedeného v uznesení OZ
3. Vypracovanie stanoviska  k žiadostiam o pridelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2014

E. Ďalšie činnosti kontrolóra:
1.Pravidelná štvrťročná inventarizácia pokladne. 
2. Účasť na  verejných zasadnutiach  OZ a zasadnutiach finančnej komisie.

F. Odborné  vzdelávanie kontrolóra počas roka 2013 organizované Asociáciou vzdelávania samosprávy:
Odborné semináre boli zamerané na :
1. Postup obce pri tvorbe VZN o financovaní ZŠ, MŠ a ŠZ zo dňa 01.03.2013
2. Odmeňovanie volených funkcionárov v obecnej samospráve 12.03.2013
3. Vybavovanie sťažností a petícií v samospráve 30.04.2013
4. Ochrana osobných údajov 24.10.2013
5. Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy 5 -6. 11. 2013


V Smoleniciach, dňa 13.01.2014

                                                                                                                             Ing. Jana Púchla
                                                                                                                              kontrolór obce

