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1. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ..............................

Obecné zastupiteľstvo obce Borčice po prerokovaní predloženého materiálu

Berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly – Kontrola plnenia uznesení OZ z 26. Zas. z 15.12.2021 .

1. Dôvodová správa

Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. d) ZáKONA č. 369/1990 Zn. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť OZ správu
o výsledku kontroly.
V zmysle citovaného zákona predkladá hlavná kontrolórka obce Borčice správu
o výsledku kontroly Kontrola plnenia uznesení OZ – 26. Zasadnutie
z 15.12.2021 .

Kontrola plnenia uznesení
Kontrola bola vykonaná na základe ustanovenia § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Kontrolnou činnosťou HK sa okrem iného podľa ô 18d ods. 1 zákona č. 369/1990
Z.z. rozumie kontrola plnenia uznesení OZ.

1. Cieľ kontroly
Zistiť, či kontrolovaný subjekt splnil všetky prijaté uznesenia OZ v Borčiciach v súlade
s platnými právnymi predpismi a internými predpismi obce.
2. Kontrolovaný subjekt
Obec Borčice 73, 018 53 Borčice
3. Predložené dokumenty ku kontrole
Uznesenia OZ obce Borčice
4. Termín vykonania kontroly
Február 2022
5. Kontrolované obdobie
26. zasadnutie z 15.12.2021
6. Všeobecné údaje
Uznesenia boli vyhodnotené na základe predložených podkladov zo strany
zamestnancov OU Borčice a na základe zverejnených informácií na webovom sídle
obce.
Kontrolované obdobie – 26. Zasadnutie z 15.12.2021 bolo prijatých a schválených 10
uznesení.
Zasadnutie OZ dňa 15.12.2021 bolo vedené starostkou Obce Borčice.
Zasadnutie OZ zo dňa 15.12.2021 bolo uznášaniaschopné .

Podľa § 12 ods. 7 č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení je na prijatie uznesenia
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Táto podmienka bola
pri uzneseniach dodržaná.
Z predmetného OZ Obec Borčice schválilo 10 uznesení.
V 4 uzneseniach zobralo informácie na vedomie, 5 uznesení je schvaľovacích, 2
uznesenia majú poverovací charakter. V 1 uznesení – konkrétne uznesenie č. 194
Má charakter schvaľuje a aj berie na vedomie .

Počet 10 – č.190 – č. 199

Uznesenia OZ z 15.12.2021
4
berie na vedomie
5
schvaľuje
neschvaľuje
konštatuje
sa uznáša
sa neuznáša
prerokovalo
súhlasí
volí
2
ukladá - poveruje
ruší
Z 10 uznesení bola uložená 1 úloha - a 1 poverenie.

7. Kontrolné zistenia
Počas kontroly neboli zistené závažné nedostatky.
Uznesenie č. 198 – úloha – obec požiada o stanovisko advokátsku kanceláriu Tekeli
so zoznamom požiadaviek , na ktorých sa predtým OZ a starostka dohodnú a spíšu.
Týka sa prenájmu pozemku CKN parc. č. 106/4 – areál obecného futbalového ihriska.
Požiadavka o stanovisko splnená – ale úloha je stále v plnení.

Uznesenie č. 199 – poverenie HK k vykonaniu kontroly realizácie platieb pri predaji
obecných pozemkov v roku 2008 – rodina Ulmanová. Kontrola bola vykonaná. Správa
z uvedenej kontroly je predmetom dnešného zasadnutia OZ v bode 7 programu OZ .

8. Záver a odporúčanie
-

HK Obce Borčice odporúča, ak OZ schváli plán investičných akcií, musí sa
zapracovať do návrhu rozpočtu.

Dátum zaslania správy povinnej osobe : 29.03.2022
V súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. kontrola je skončená dňom zaslania
správy povinnej osobe.

