Správa hlavného kontrolóra obce za štvrťrok 2016 v obci
Nesluša.
Úvodom mojej správy musím byť opätovne kritická voči orgánom obce Nesluša. Od
poslancov bolo na verejnom zastupiteľstve povedané, že ako kontrolór nerobím
skoro nič.
Budem rada ak sa zamyslia nad nasledujúcou správou, ktorá nič nerobenie popisuje
nakoľko v obci chýbajú aktuálne VZN, Smernice, odovzdávacie protokoly, výber daní,
nerešpektujú sa platné predpisy a nariadenia atď.
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nesluša,
zostaveného na prvý polrok 2016 sa uskutočnili nižšie popísané výkony.
-

Začiatkom roka 2016 prebehla inventarizácia v obci po 15 rokoch. Počas
priebehu inventarizácie bolo zistené, že obec nedisponuje schválenou
Smernicou o vykonaní inventúry. Toto sa odzrkadlilo aj na prístupe viacerých
členov inventarizačných komisií, ktorí sa inventúry vôbec nezúčastnili.

-

Bola prijatá Smernica o vykonaní inventarizácií

-

V nadväznosti na túto smernicu bola prijatá chýbajúca Smernica o prevádzke
motorových vozidiel. Nakoľko obec využíva dopravné prostriedky na prepravu,
požiarnu ochranu atď je potrebné, aby pracovníci a zodpovedné osoby mali
platnú kartičku vodiča v rámci BoZP a boli oboznámení s podmienkami
používania motorových vozidiel.

-

Bolo navrhnuté VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Nesluša. Posledné platné VZN je na stránkach obce z roka 2003 v SKK mene.
Odvtedy nebolo upravené ani aktualizované.

-

Na základe informácií z finančnej komisie som uskutočnila prieskum výberu
daní za ubytovanie.
Daň z ubytovania sa na území obce Nesluša ešte ani raz nevyberala. Prvý
krát sa tak stalo na základe môjho nariadenia za marec 2016.

-

Na základe informácií z finančnej komisie som uskutočnila aj kontrolu výberu
dane za nevýherné automaty.
V obci Nesluša neprebehla kontrola nevýherných hracích automatov ani raz
napriek platnej legislatíve. Prvý krát výzvy na zaslanie výkazov a nahlásenia
nevýherných hracích automatov budú zaslané k 30.06.2016.

-

Na základe inventarizácie a odsúhlasenia poslancami sa mala tribúna ihriska
opáskovať. Vstup na tribúnu mal byť iba na vlastne riziko – podpis osôb, ktoré
vstupujú do šatne a do spŕch na prezenčnej respektíve inej listine. Rovnako
boli o tom upovedomení aj futbalisti. Pri kontrole futbalového zápasu zo dňa
28.5.2016 tribúna nebola opáskovaná a pohybovali sa po nej osoby.

Dňa 31.5.2016 som o tom upovedomila starostku aj Michala Klotáka zástupcu
futbalistov, aby došlo k opáskovaniu tribúny a osadenia značiek Zákaz vstupu.
Na základe rozhovoru s Michalom Klotákom, ktorý je predseda futbalového
klubu, mal uskutočniť opáskovanie a označenie tribúny. 10.6.2016 som
opätovne upozornila mailom na opáskovanie.
Stredu 15.6.2016 som žiadala o foto dokumentáciu a zoznam osôb
s podpismi, že sa splnili moje pokyny termín piatok 17.6.2016.
Nakoľko Michal Kloták k dnešnému dňu nepredložil ani nezaslal požadované
doklady ani ma nekontaktoval, odkaz po ekonómovi Matejovi Tabačkovi, že mi
to donesie bez určenia kedy presne neakceptujem.
Týmto považujem kontrolu za ukončenú. Futbalisti nerešpektovali nariadenia
obce – opáskovať tribúnu, ceduľky zákaz vstupu a informovať hráčov
a rozhodcov pri vstupe do šatní o tom, že vstupujú na vlastné riziko.
Z tohto dôvodu zakazujem futbalové zápasy na ihrisku do času kým nebude
odstránený havarijný stav a bezprostredné ohrozenie zdravia osôb.
Upozorňujem futbalistom, že som im vyšla v ústrety, aby mohli dohrať ligu
a pritom oni nerešpektovali pokyny, ktoré im boli vydané.
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