Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach
Správa o výsledku kontroly
vykonanej na základe požiadavky poslanca Ing. Františka Korytka a
záverov zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
30.07.2020 o vykonanie urgentnej kontroly Zápisnice a Uznesenia zo
dňa 28.12.2017

A./

Na základe požiadavky poslancov a záverov Obecného zastupiteľstva zo dňa
30.07.2020 bola vykonala urgentná kontrola zverejnenej Zápisnice a Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Malých Ozorovciach zo dňa 28.12.2017
Zápisnica obsahovala predpísané náležitosti, obecné zastupiteľstvo viedol
starosta obce Mgr. Milan Dolák, za overovateľov zápisnice určil p. Marcela Maľudu a
Vladimíra Doboša. Na zasadnutí boli prítomní piati poslanci, ospravedlnená bola p.
Iveta Bejdová a František Korytko. Zasadnutie sa riadilo programom, ktorý bol vopred
riadne schválený.
Bod č.5 Rôzne-riešenie platu starostu obce, poslanec p. Ing. Ján Bejda navrhol
navýšenie platu starostu na základe dosiahnutých výsledkov o 20 %, poslanci V.
Kačurák, J. Čeľovský, M. Maľuda a V. Doboš navrhli navýšenie o 15 %, tento návrh
bol aj schválený v pomere hlasov 4:1.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.038 – zvýšenie platu starostu obce 20 %, čo
je nesúlad so zápisnicou.
Rozdiel – navýšenie vo výške 5 % oproti schválenému uzneseniu nebolo

vyplácane.
Odmeňovanie starostu prebehlo v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.Z. O
Právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov. a navýšenie základného platu podľa schváleného uznesenia
vo výške 15 %. Doklad o správnosti vyplácania odmeny pre starostu obce predloží
pani ekonómka.

B./ Vykonanie mimoriadnej kontroly a stanovisko k faktúre nákup chráničky
Na základe záverov som urobila kontrolu na internete zverejnených zápisníc a
uznesení obecného zastupiteľstva za roky 2017, 2018, 2019, 2020 uznesenie o
nákupe chráničky som nenašla t. z., že uznesenie nebolo prijaté.
Našla som ale prílohu č.1 ktorá je zverejnená za zápisnicou zo dňa 14.12.2018 II.
Rozvoj obecnej , cestnej a technickej infraštruktúry bod č.7 zabudovanie chráničky
na verejný rozhlas a kamery do výkopu na optiku – osadenie káblov a kamier –
predpokladaný náklad 8000 euro, spôsob realizácie svojpomocne v spolupráci s
dodávateľskou firmou.

Kontrolou bol zistený uvedený nedostatok,
A./ ktorý vnikol ako formálna neúmyselná chyba spôsobená nesústredenosťou,
roztržitosťou a nedbanlivosťou, ktorú je potrebne v čo najkratšom čase opraviť –
odstrániť. Obci vplyvom nesprávneho uvedenia odmeny nevznikla žiadna strata.

V Malých Ozorovciach, dňa 7.8.2020

Ing. Eva Džudžáková - hlavná kontrolórka
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