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č.:
Hlavný kontrolór obce Podbiel, Ing. Miroslav Bulla, v súlade s § 18f, ods. 1 pís. d
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám
Obecnému zastupiteľstvu obce Podbiel

Správu o výsledku kontroly č. 1/2019
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Podbiel
Kontrolu vykonal:
Predmet kontroly:
Podbiel
Kontrola bola vykonaná:
Kontrolované obdobie:

Ing. Miroslav Bulla, hlavný kontrolór obce Podbiel
Kontrola plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva obce
24.máj 2019 - 1.júna 2019 s prerušeniami
od 27. januára 2017 do 10. decembra 2018

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na I. polrok
2019 schváleného dňa 13. mája 2019, som vykonal kontrolu plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva (ďalej OZ) v obci Podbiel za obdobie od od 27. januára 2017 do 10. decembra
2018.
Podľa § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
„Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od
ich schválenia obecným zastupiteľstvom.“ Konštatujem, že ani jedno z prijatých uznesení
nebolo podľa § 13 ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
pozastavené.
Podľa § 12 ods. 7 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení „Na prijatie
uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov...; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov.“ Konštatujem, že táto zákonná podmienka bola pri uzneseniach dodržaná.
V kontrolovanom období od 27. januára 2017 do 10. decembra 2018 sa konalo pätnásť
zasadnutí OZ a to 27.01.2017, 07.04.2017, 27.04.2017, 16.06.2017, 22.09.2017, 08.12.2017,
26.01.2018, 02.03.2018, 13.04.2018, 18.05.2018, 15.06.2018, 28.06.2018, 09.08.2018,
28.09.2018 a 10.12.2018, z toho jedno zasadnutie OZ nebolo uznášaniaschopné z dôvodu
nedostatočného počtu prítomných poslancov. Za toto obdobie OZ prijalo 146 uznesení, z
ktorých 87 bolo schvaľovacích, 5 ukladacích, 1 zrušovacie, 2 uznesenia neboli schválené, 4
uznesenia boli odložené, 1 malo formu žiadosti, 4 uznesenia boli súhlasné, 1bolo nesúhlasné,
1 bolo doporučujúce, 1 bolo zamietnuté, 1 poverujúce a ostatných 38 uznesení zobralo OZ na
vedomie.
Obsahom správy je prehľad plnenia uznesení OZ, ktoré boli dlhodobo neriešené alebo ku dňu
vypracovania tejto správy t.j. 4.6.2019 neboli splnené. Celkovo sa jedná o 12 uznesení.
Zistené nedostatky:
1. pri uzneseniach, ktoré majú odkladný charakter nie je stanovený spôsob ich riešenia
2. v niektorých prípadoch dlhá doba procesu od schválenia kúpnopredajných zmlúv OZ
až po ich podpísanie a zavkladovanie na katastrálny úrad
3. chýbajú rozhodnutia z katastrálneho úradu Tvrdošín, čím je znemožnené splnenie
niektorých uznesení uvedených v prílohe
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4. neprepracované pracovné zmluvy tak aby boli v súlade s organizačným poriadkom
5. nepodpísané kúpnopredajné zmluvy (Chomistek) aj napriek výzve z OU
6. dlhoročné nevysporiadanie pozemkov pod cestu v lokalite Pod Pálenicou - uznesenie
16.júna 2017, po niekoľkých mesiacoch informácia zo zasadnutia OZ dňa 13.4.2018 –
zostali len štyria nevysporiadaní vlastníci, ďalšia informácia o pár mesiacov neskôr
v správe hlavného kontrolóra obce zo dňa 19.septembra 2018 – v najbližších dňoch sa
má začať, 1.6.2019 ostávajú 3 vlastníci, (za dva roky sa podarilo dohodnúť o odpredaji
pozemku s jedným vlastníkom)
7. nenamontovanie spomaľovacieho prahu do 20.augusta 2018
8. včas nedoručená žiadosť o dotáciu na spracovanie územno - plánovacej dokumentácie,
z tohto dôvodu je spracovanie zmien a doplnku č.2 (ZaD2) územného plánu obce
(UPN-O) Podbiel hradené v plnej výške z rozpočtu obce Podbiel vo výške 11.000,-€
(ZMLUVA O DIELO č. UP-02/2019 zo dňa 27. februára 2019)
Návrhy na odstránenie zistených nedostatkov:
1. pri uzneseniach, ktoré majú odkladný charakter stanoviť náhradný termín na ich
opätovné riešenie, nakoľko sa jedná o žiadosti občanov a obec je povinná vybaviť ich
žiadosti, v prípade že nemôže rozhodnúť, je povinná o tom účastníka konania
s uvedením dôvodov upovedomiť
2. spracovať kúpnopredajné zmluvy v čo najkratšom termíne od ich schválenia OZ
3. opätovne čím najskôr vyzvať katastrálny úrad Tvrdošín o urýchlené vybavenie a
zavkladovanie zmlúv, na katastrálnom úrade v Tvrdošíne
4. spracovať nové pracovné zmluvy (info starostu na zastupiteľstve OZ 19.9.2019)
5. zrušiť uznesenie č. 39/17 zo dňa 16.6.2017 o predaji podielu (p.Chomistek) z dôvodu
dlhodobého nezáujmu o podpísanie zmluvy
6. stanoviť termín na začatie procesu na majetkové vysporiadanie (súdnou cestou,
vyvlastnením) pozemkov Pod Pálenicou podľa uznesenia č. 44/2017 zo dňa
16.06.2017
7. bezodkladne umiestniť spomaľovací prah na určené miesto na Zámostí pred
križovatkou pri rod. dome p. Hubu
8. dôsledne využívať možnosti financovania rôznych projektov z iných zdrojov ako
z rozpočtu obce
Ďalej upozorňujem že v tejto správe nie sú zahrnuté uznesenia z predchádzajúcich rokov,
ktoré nie sú dodnes splnené, nakoľko neboli predmetom vykonanej kontroly.
Pre ilustráciu uvádzam jedno nesplnené uznesie z roku 2015 č. 102-1/2015
„OZ ukladá: obecnému úradu predložiť návrh úpravy VZN č.3/2014 o podmienkach držania
psov.....vytvorenie elektronickej evidencie..“ Dňa 28.9.2018 na zasadnutí OZ starosta
povedal, že obrazová evidencia bude formou stiahnutých obrázkov plemien psov z internetu stále nie je.
- navrhujem namiesto fotiek psov (nie každý túlavý pes musí byť z obce) upraviť VZN
č.3/2014 o podmienkach držania psov v súlade so zákonom 184/2018 Z.z., (hlavne
pozrieť § 22),ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
V praxi to znamená že obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat (nielen psov) na
území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá
prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat... ak obec nie je osobou

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Podbiel

3

schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat
s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, umiestniť ich do karantény atď... Karanténnu
stanicu, osobu na odchyt túlavých zvierat môžu prevádzkovať aj viaceré obce spolu.
V mesiaci september 2018 Regionálna a veterinárna správa Žilina vydala k tomu prípis pre
obecné úrady.

Správa bola vypracovaná dňa 30.5.2019
Vypracoval: Ing. Miroslav Bulla – hlavný kontrolór obce Podbiel
(Meno, priezvisko a funkcia))

......................................
(podpis)

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 30.5.2019
Správu o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt:
Prevzal: Slavomír Korčuška, starosta obce Podbiel
(Meno, priezvisko a funkcia zodp. zástupcu)

Počet listov: 3
Počet príloh: 1/3
Výtlačok. jediný
Registratúrna značka: LF 5
Znak hodnoty a lehota uloženia: A-10

..........................................
(podpis)

