SPRÁVA
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Tepličky
za rok 2015

Predloženie správy obecnému zastupiteľstvu je uložené hlavnému kontrolórovi Zákonom
o obecnom zriadení č. 369/199O Z.z. v § 18 odst. 1/písm. „e“ do 60 dní po skončení roka.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná v súlade s ustanoveniami § 18 d/
zákona č. 369/199O Z.z. o obecnom zriadení a plánmi kontrolnej činnosti HKO na rok 2015
schválenými na rokovaniach ObZ .
Výkon kontrolnej činnosti bol realizovaný v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a smerovala
predovšetkým na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami.

V roku 2015 okrem bežnej kontrolnej činnosti bola kontrolovaná dokumentácia obecného
úradu a účtovné doklady za rok 2014. Z týchto kontrol boli spracované 2 SPRÁVY
o výsledku následnej finančnej kontroly.
Pri kontrole pokladničnej hotovosti obecného úradu neboli zistené finančné rozdiely.
Inventarizácia pokladničnej hotovosti bola vykonávaná v súlade s ustanoveniami § 29 ods.
3 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Správy o uskutočnených kontrolách boli hlavným kontrolórom predkladané priebežne na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, z tohto dôvodu sa v tejto správe už neuvádzajú
konkrétne kontrolné zistenia.

SPRÁVA O RIEŠENÍ SŤAŽNOSTI ZA ROK 2015

Pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní sa postupovalo
v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
V roku 2015 boli úradne prejednané 3 sťažnosti, z ktorých 2 sťažnosti boli opodstatnené
a týkali sa chovu domácich zvierat / pes, ošípaná/. Obidve sťažnosti boli vyriešené
k spokojnosti sťažovateľov. Jedna sťažnosť mala charakter susedského sporu / narušená
statika domu od suseda, ktorý vykonával rekonštrukciu domu / , táto sťažnosť bola
vyhodnotená ako neopodstatnená.
K prešetreniu a vybaveniu podaní boli predvolané na obecný úrad 2 osoby.
Sťažovatelia boli so spôsobom riešenia ich sťažností osobne a písomne vyrozumení
v stanovenej lehote, ktorá vyplýva z § 13 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Pani starostka oko i poslanci ObZ boli o riešení a vybavovaní podaní priebežne
informovaní.

