SPRÁVA Z KOMPLEXNEJ KONTROLY HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NAHÁČ
Na základe

uznesení OZ 124/2018 b), 126/2018 d ) a 136/2018 d) bola vykonaná kontrola a

vypracovaná komplexná správa o škodách spôsobených obci v predchádzajúcom období rokov 2017
a 2018. Správa je zameraná najmä na oblasti, ktoré nepokrývali správy 1, 2, 3/2019.
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE A MAJETOK OBCE
OZ neschválilo starostovi obce kompetenciu vykonávať zmeny rozpočtu, napriek tomu starosta obce
Vladimír Kašša nedodržiaval zákon o rozpočtových pravidlách a schválené dokumenty obce Naháč a
porušoval rozpočtovú disciplínu tým, že obec uvoľňovala k úhradám verejné prostriedky, ktoré neboli
schválené v rozpočte, ani na základe schválených rozpočtových opatrení.

ZMLUVY
Zmluvy boli uzatvárané s rôznymi partnermi a podliehali schvaľovaniu OZ. Pracovnoprávne vzťahy, aj
uzatváranie zmlúv so zamestnancami mimo pracovného pomeru, na Dohody o vykonaní práce a pod.
podliehali právomoci štatutárneho zástupcu a vykazovali znaky nehospodárnosti. Okrem zmlúv
spomenutých v predošlých správach patria medzi problémové zmluvy a z nich vyplývajúce finančné
plnenia napr. zmluvy o uložení odpadu v areáli kameňolomu Buková a zmluvy s firmou Staveko.

FAKTÚRY
Z rozpočtu obce boli uhrádzané sumy na podujatia, pri ktorých bolo zistené porušenie pravidiel
nakladania s majetkom obce Naháč, zásad rozpočtového hospodárenia obce Naháč, porušenie Štatútu
obce aj zákon o účtovníctve.

POKUTY
Za nečinnosť, alebo porušovanie zákonov boli obci Naháč udelené v rokoch 2017 a 2018 viaceré
pokuty.


V roku 2017 bola vyplatená pokuta vo výške 950 .- € metrologickému úradu.



Za nedodržiavanie zákonných povinností pri kontrole vzoriek vody bola obci udelená pokuta
z OÚ odbor Životného prostredia vo výške 100.- € ,



Za nepredloženie vyhodnotenia štandardov kvality vody bola obci udelená ďalšia pokuta vo
výške 500.-€.

V súvislosti s prevádzkovaním vodovodu bol starosta upozorňovaný aj na porušovanie zákona
v súvislosti s prevádzkovaním živnostenského oprávnenia, nakoľko je podnikateľská činnosť je za roky
2016, 2017 v strate.


Z Daňového úradu Trnava bola obci udelená pokuta vo výške 2 000.- €
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Z Daňového úradu Trnava bola obci udelená pokuta 60.- € za nepodanie prehľadu o zrazených
a odvedených preddavkoch.



Zo SIŽP bola obci udelená pokuta vo výške 4 000.- € za neoprávnené nakladanie s odpadmi.

Z predložených dokumentov vyplýva, že za uvedené obdobie obec Naháč na pokutách uhradila sumu
vo výške 7 610.-€.
Z predložených dokumentov konštatujem, že podľa môjho názoru nebola obcou Naháč dodržaná zásada
hospodárnosti, účelnosti, efektívnosti ani časovosti vynaloženia finančných prostriedkov obce. Obci boli
v súvislosti s výkonom kontroly predložené návrhy odporúčaní. Lehota na predloženie písomného
zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku bola stanovená do 30.4.2019.
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