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Kunerad marec 2016

Obecného zastupiteľstva v Kunerade
I. Berie na vedomie
1. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kunerad na
základe prijatého Uznesenia č.17/102/2016.
A. Dôvodová správa:
Činnosť hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovení § 18 až 18 g) zákona Slovenskej národnej
rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle hore
uvedeného
predkladám

správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kunerad na základe prijatého
Uznesenia č.17/102/2016 zo dňa 5.2.2016.

B. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Kunerad na základe prijatého Uznesenia č.17/102/2016

Na základe prijatého Uznesenia č. 17/102/2016 zo dňa 5.2.2016, Obecné zastupiteľstvo
v Kunerade podľa ustanovení § 18f, ods. 1, písmeno h) zákona NR SR č. 369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení poverilo hlavnú kontrolórku obce vysvetliť pracovnú dobu starostky a
výkon verejnej funkcie v zmysle zákona o verejných činiteľoch, skontrolovať knihu jázd
služobného motorového vozidla starostky a ďalšie žiadosti uvedené v anonymnom liste.
Na základe prijatého Uznesenia č.17/102/2016 predkladám správu z kontrolnej činnosti
týkajúcej sa zverejnenia odpracovaných hodín starostky obce Kunerad Mgr. Moniky Kaveckej
MHA, MPH za mesiac november 2015 – február 2016, zverejnenia jej písomnej dochádzky za
mesiac november 2015 až február 2016 ako aj zverejnia denných záznamov jázd služobných
vozidiel používaných starostkou obce za mesiac november 2015 až február 2016.
1. Zverejnenie odpracovaných hodín starostky Obce Kunerad Mgr. Moniky Kaveckej
MHA, MPH za mesiac november 2015, december 2015, január 2016 a február 2016,
zverejnenia písomnej dochádzky za mesiac november 2015 až február 2016.
Podľa Ústavného zákona 354/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, čl.2 písmeno o) je funkcia starostu obce verejnou funkciou. Zákon 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení § 13, ods. 1) ustanovuje starostu obce ako predstaviteľa obce a najvyššieho
výkonného orgánu obce. Starosta obce dochádzku neeviduje nakoľko ako štatutár obce nie je
zamestnancom obce a nepodlieha tejto povinnosti. Obec Kunerad vychádzajúc z ust. § 84
zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ust. § 12 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a na základe
ust. § 13, ods. 4, písm. d/ zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov má
vydaný Pracovný poriadok, kde má určený pracovný fond 37,5 h/ týždenne (§ 85, ods. 5 ZP a
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme). Mzdová účtovníčka obce na základe určeného pracovného fondu podľa
prijatého pracovného poriadku, vypočítava mesačný fond odpracovaných hodín pre starostku
obce. Pri vypočítaní odpracovaných hodín starostka obce priebežne odovzdáva podklady /
dovolenkové lístky /. V mesiacoch november 2015 až február 2016 boli mzdovej účtovníčke
obce Kunerad predložené starostkou obce dovolenkové lístky a to v počte v dní: november
2015 - 0 dní, december 2015 - 4 dni, január 2016 - 1 deň, február 2016 - 4 dni.
2. Zverejniť denné záznamy jázd služobných vozidiel za mesiac november 2015 až február
2016.
Starostka obce na plnenie pracovných povinností používa osobné motorové vozidlo značky
KIA cee´d, ŠPZ ZA 310 DM. Vozidlo je určené aj pre ostatných zamestnancov obce, za ktoré
je však zodpovedná starostka obce. Evidencia jázd sa vedie v denníku záznamov o prevádzke
motorového vozidla. Tlačivá sú uložené u starostky obce. Evidencia o prevádzke služobného
motorového vozidla KIA cee´d, ŠPZ ZA 310 DM, resp. o uskutočnených jazdách, obsahuje
tieto údaje:
 dátum,








meno vodiča a označenie vozidla (evidenčné číslo),
trasa cesty (odkiaľ – kam),
účel cesty tak, že preukazuje súvislosť konkrétnej pracovnej cesty (napríklad obchodné
rokovanie, nákup materiálu, rozvoz tovaru a pod.),
stav tachometra,
najazdené kilometre,
podpis vodiča .

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené záznamy o evidencii ubehnutých kilometrov za mesiace
november 2015 – február 2016.
Počiatočný stav
tachometra

Konečný stav
tachometra

Ubehnuté
kilometre

november

146 356

147 079

723

december

147 079

147 708

629

január

147 708

148 100

392

február

148 100

148 770

670

Mesiac

Spolu

2 414

Celkový počet ubehnutých kilometrov za kontrolované obdobie je 2 414. Služobné motorové
vozidlo bolo využívané pri plnení pracovných povinností v len rámci okresu Žilina a v jednom
prípade bolo použité v rámci okresu Martin z dôvodu školenia primátorov miest a starostov
obcí.
Vykonaním kontroly z dôvodu prekontrolovania pracovnej doby starostky obce Kunerad a
skontrolovanie knihy jázd služobného motorového vozidla používané starostkou obce neboli
zistené žiadne závažné porušenia.

V Kunerade dňa 11.03.2016

Ing. Zuzana Kameníková
hlavná kontrolórka obce

