Správa o činnosti za rok 2020

Na rokovanie obecného zastupiteľstva predkladá: Vladimír Matfiak, kontrolór obce.
Podľa zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá obecnému
zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.
Som zamestnancom obce na pracovný úväzok 10%. T. j. pri priemernom počte 20
pracovných dní v mesiaci mám úväzok 2 dni. Po celý rok som sa snažil byť prítomný priamo
na obecnom úrade vo Vydrníku a v Základnej škole s materskou školou Vydrník v čase a
rozsahu odpovedajúcemu môjmu pracovnému úväzku. Prítomnosť v základnej škole som
musel prispôsobiť aktuálne pandemickej situácii v súvislosti s Koronou a snažil som sa
zdržiavať v budove školy len v čase, keď neprebiehalo vyučovanie. Tak, aby som sa stretol
s čo najmenším počtom zamestnancov a žiakov.
Pravidelne som sa zúčastňoval zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zúčastnil som sa aj
školenia organizovaného Regionálnym vzdelávacím centrom Štrba na tému Kontrola školy,
školského zariadenia, časté chyby a nedostatky.
Na rokovania obecného zastupiteľstva som podľa potreby predkladal správy
k jednotlivým kontrolovaným oblastiam. Predložil som aj stanovisko k záverečnému účtu
obce Vydrník za rok 2019, stanoviská k možnosti čerpania úverov, stanovisko k návrhu
rozpočtu obce na roky 2021-2023.
Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení hlavných zákonov
týkajúcich sa samosprávy a to Zákona o obecnom zriadení, Zákona o majetku obce, Zákona
o finančnej kontrole, Zákona o účtovníctve, Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalších.
Pri kontrolách účtovníctva obce a školy som nezistil nedostatky a porušenia finančnej
disciplíny. Všetky účtovné pohyby sú riadne zdokladované. Doklady obsahujú preukázateľne
obsah účtovného záznamu a účtovnú operáciu. Bola dodržaná vecná a číselná správnosť
na došlých faktúrach a ich úhrady. Pri kontrole všetkých bankových výpisov a zostatkov
na účtoch obce a školy som nezistil žiadne podozrivé transakcie.
Kontroloval som začiatkom tohto roku listy vlastníctva obce Vydrník. Chcel som
porovnať či sa niečo zmenilo v posledných mesiacoch ohľadom vlastníctva pozemkov.
Porovnával som listy vlastníctva z januára 2019 a listy vlastníctva z februára 2021. Či niečo
obec predala, kúpila alebo nadobudla iným spôsobom. Obec je podľa katasterportálu uvedená
na šiestich listoch vlastníctva. Na čísle obce sú parcely vo výlučnom vlastníctve obce
a na ostatných LV je obec vedená ako spoluvlastník t. j. vlastník len určitej časti konkrétneho
majetku. Napríklad podľa LV č. 6 (pozemky) a LV č. 383 (budova – zariadenie obchodu,
predajňa a reštaurácia) je spoluvlastníctvo s COOP Jednota. Na liste vlastníctva číslo 1 nám
pribudli 3 parcely a to číslo 133/2 o výmere 523m2 ostatná plocha (na hornom konci obce),
parcela číslo 892/3 o výmere 2872m2 – vodná plocha (pri osade), parcela číslo 1224/4
o výmere 2786m2 – vodná plocha (v obci). Na parcele číslo 1222/2 sa zvýšila celková výmera
z pôvodných 822m2 na súčasných 1129m2 – je to cesta v osade. Na listoch vlastníctva je
k týmto parcelám záznam katastra – „Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte“.
Celkom je obec Vydrník vlastníkom pozemkov v celkovej výmere 56 480 m2. To znamená
samostatné vlastníctvo v celku 1/1.

Okrem toho je ešte obec vlastníkom časti iných parciel (vlastní len určitý podiel)
evidovaných na ostatných listoch vlastníctva. Obec je vlastníkom aj dvoch parciel v susednom
katastri obce Hrabušice spolu o výmere 40 m2 na základe kúpnej zmluvy z roku 2014.
Jedna parcela zo zoznamu ubudla a to parcela E číslo 1215/2 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 139m2 na liste vlastníctva číslo 1. Z internetovej stránky Katasterportál
sa nedá zistiť, čo sa stalo s tou parcelou. Na staršom liste vlastníctva obce Vydrník číslo 1 táto
parcela bola uvedená. Keď som si na portáli dal v súčasnosti vyhľadať túto parcelu podľa
čísla, tak mi píše, že „Žiadna parcela registra „E“ číslo 1215/2 nebola podľa zadaných údajov
nájdená“. Na obecnom úrade sme sa dohodli s pánom starostom, že obec bude listom žiadať
katastrálny úrad o vysvetlenie, čo sa s tou parcelou stalo. Je možné, že sa táto parcela tiež
vysporiadala podobne ako pribudli horeuvedené parcely, tak táto nám ubudla na základe
„Rozhodnutia o oprave chyby v katastrálnom operáte“. Počkáme si na vyjadrenie
katastrálneho úradu.
Záverom ešte k sťažnostiam podľa zákona číslo 9 z roku 2009 na činnosť alebo
nečinnosť obecného úradu. Sťažnosť, ktorá sa rieši týmto zákonom je „podanie fyzickej alebo
právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených
záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu
verejnej správy“ (v našom prípade Obecného úradu Vydrník) a poukazuje na konkrétne
nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti obce
Vydrník. Podľa zákona má obec povinnosť kontrolovať, ako sa vybavujú prípadné sťažnosti
a či sa riadne plnia prípadné opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne
plnia.
V roku 2020 obecný úrad neeviduje žiadnu oficiálnu sťažnosť na činnosť alebo
nečinnosť v súvislosti s prácou obecného úradu.

3.3.2021
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