O b e c PODKONICE, 976 13 Podkonice č. 178
Hlavný kontrolór

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly

Hlavný kontrolór obce Podkonice v súlade so zákonnými kompetenciami podľa
ustanovenia § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019, prijatým uznesením
č. 159/2019 zo dňa 12. 09. 2019 vykonal od 30. 09. 2019
kontrolu platných Všeobecne záväzných nariadení obce Podkonice v roku 2019.

Cieľom kontroly bolo zistiť a overiť súlad platných Všeobecne záväzných nariadení (ďalej
len VZN) obce Podkonice, platnými k 01. 09. 2019, s platnými právnymi predpismi; zistiť, či
zákonom uložená povinnosť obce mať prijaté určité druhy VZN je naplnená, skontrolovať
spôsob vydávania, evidovania a sprístupnenie VZN, v zmysle schváleného plánu kontrolnej
činnosti v kontrolovanom období.
Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Podkonice, kontrolovaným obdobím bolo
obdobie do 01. 09. 2019.
V priebehu kontroly pri overovaní skutočností som vychádzal najmä z nasledovných
všeobecne záväzných právnych predpisov:
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len zákon o obecnom zriadení),
zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o finančnej kontrole),
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci,
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.
z. o Matici slovenskej,
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon č . 211/2000 Z. z.),
zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
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–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

o účtovníctve),
zákon č. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,zákon č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.),
zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach,
zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
zákon č. 582/2004 Z. z. - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady,
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
č. 583/2004 Z. z.),
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o
politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Hlavný kontrolór v rámci predmetu kontroly preveroval:
- súlad prijatých VZN s platnou legislatívou,
- postup pri prijatí VZN Obcou Podkonice v nadväznosti na § 6 zákona o obecnom zriadení.
Obec bola povinná ustanoviť nariadením:
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny,
pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene,
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
podrobnosti o organizácii miestneho referenda,
činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom
mieste,
- ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitý zákon.
-

K 01. 09. 2019 Obec Podkonice viedla vo svojej evidencii 23 platných VZN, z ktorých 22
mala aj zverejnených na svojom webovom sídle, tak ako to ukladal aj § 6 ods. 9 zákona
o obecnom zriadení.
V rozpore s ustanovením § 6 ods. 9 zákona o obecnom zriadení nebolo zverejnené na
webovom sídle kontrolovaného subjektu VZN č. 5/2004 o úhrade za sociálnu pomoc
poskytnutú obcou.
Zákon o obecnom zriadení v § 6 upravuje povinnosť obce zverejniť návrh VZN vyvesením
na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Dňom
vyvesenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota na podanie pripomienok k návrhu zo strany
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fyzických, resp. právnických osôb. Vyhodnotenie pripomienok musí byť predložené poslancom
obecného zastupiteľstva najmenej tri sni pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Následne sa musí nariadenie vyhlásiť a to vyvesením na úradnej tabuli obce, najmenej na dobu
15 dní. Účinnosť nariadenia sa nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený
neskorší začiatok účinnosti.
Kontrola súladu VZN s legislatívou.
Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré nesmú byť
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

VZN č. 4/2002 o symboloch obce a ich používaní
VZN č. 5/2004 o úhrade za sociálnu pomoc poskytnutú obcou
VZN č. 4/2006 o poskytovaní príspevku na podporu rodinných pomerov dieťaťa
VZN č. 1/2007 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
VZN č. 5/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby
VZN č. 1/2012 knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice
VZN č. 5/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd

Konštatujem, že predmetné VZN je potrebné zrušiť a nahradiť v súlade s aktuálnou právnou
úpravou.
8) VZN č. 3/2007 o platbách za poskytované služby fyzickým a právnickým osobám
Konštatujem, že predmetné VZN je potrebné zrušiť a nahradiť ho internou smernicou obce,
resp. upraviť obchodnoprávne, resp. občianskoprávne zmluvné vzťahy v zásadách
hospodárenia s majetkom obce.
9) VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ
a školského zariadenia so sídlom na území obce Podkonice na rok 2015
Konštatujem, že predmetné VZN je potrebné zrušiť.
10) VZN č. 5/2014 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚP obce Podkonice
Konštatujem, že predmetné VZN je potrebné doplniť o chýbajúce údaje v zmysle zákona
o obecnom zriadení.
11) VZN č. 4/2017 trhový poriadok
Kontrolou predmetného VZN bolo zistené, že obsahuje rovnaké pasáže ako VZN č. 3/2017
a VZN obsahuje množstvo priamych citácií zákona č. 178/1998 Z. z., z tohto dôvodu
navrhujem predmetné VZN zrušiť a problematiku riešiť jedným VZN upravujúcim podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly

3z4

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly
Ing. Ivan Petrík, PhD.
hlavný kontrolór obce

V Podkoniciach, dňa 22. 11. 2019
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