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Hlavná kontrolórka Obce Zemné

Záznam
z kontroly platnosti a dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia obce .

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 97/260615-Z mi bolo doporučené
mesačne prekontrolovať platnosť a dodržiavanie jedného Všeobecne záväzného nariadenia.
Podľa tohto uznesenia som previedla kontrolu platnosti a dodržiavania VZN a to –„ VZN
č.2/2013 o poskytnutí dotácií /príspevkov/ právnickým a fyzickým osobám, ktorí majú sídlo
alebo trvalý pobyt na území obce Zemné “.
Uvedené VZN bolo prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2012
a nadobudlo účinnosť 1.1.2013.
Hneď začiatkom môžem konštatovať, že toto VZN nie je v súlade § 7 odstavec 2 a 4
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy , kde sa hovorí, že
z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám , ktorých zakladateľom je
obec a fyzickej osobe – podnikateľovi a nie ako sa uvádza fyzickým osobám.
V článku 2 je rozpísaný postup žiadania o dotáciu a uvádza sa čo má žiadosť obsahovať.
Toto sa dodržiava , žiadosti sú vedené vyplnené žiadateľmi o dotáciu.
V uvedenom VZN nie sú presne určené pravidlá na čerpanie – vlastne na čo sa môže dotácia
použiť. Keď sa niečo nerozpíše, tak sa to pri vyúčtovaní dotácie ani nedodržiava.
V čl. 5 sa hovorí – že je povinnosť vrátiť obci poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom,
na ktorý bola poskytnutá. Toto sa nedodržiavalo a ani jedna poskytnutá dotácia použitá na iný
účel nebola vrátená.
Dodržiavalo sa vyúčtovanie dotácií a boli zúčtované vždy do 30. novembra bežného
rozpočtového roka.
Nakoľko sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva predkladá nové VZN nebudem ukladať
opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Mária Kocsisová
kontrolór obce

Hlavná kontrolórka OBCE Z E M N É

Záznam
z kontroly platnosti a dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č.3 /2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi z domácností na území Obce Zemné.

Toto VZN č. 3/2013 bolo vypracované na základe ustanovení § 6 osa.2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zariadení a podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. V účinnosti je od
1.06.2013, ktorého účelom je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravu komunálnych odpadov, spôsob triedeného
zberu komunálnych odpadov.
Rozpísané sú pravidlá nakladania s odpadmi, systém zberu komunálneho odpadu, separovaný
zber, drobný stavebný odpad, elektro odpad, nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný
odpad.
Toto VZN sa od účinnosti aj dodržiava .V súčasnosti platný zákon o odpadoch umožňuje
obciam využiť výnimky na vykonávanie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu /BRKO/ , nakoľko v § 39 ods. 18 je uvedené, že povinnosť zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne
odpady sa nevzťahuje na obec.
Od 1.1.2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Tento zákon prináša zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a a taktiež
nakladania s BRKO. Obec bude povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného
zberu
- biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu /napr. školské jedálne/
- biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane cintorínov
Podľa nového zákona bude potrebné vypracovať nové Všeobecné záväzné nariadenie , kde sa
uvedie do súladu nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
s novým zákonom .

Mária Kocsisová
kontrolórka obce

