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Hlavný kontrolór Obce NižnÝ Krucov

V súlade s §18f ods. e) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Obecnému zastupitel'stvu Obce Nižný Krucov

Správu o kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra za l. polrok 2016.

V náväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra,

-

na rozsah a zameranie kontrolnej cinnosti

zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnost,

efektívnost a úcinnost pri nakladaní s verejnými financnými prostriedkami

a majetkom obce

a schváleným plánom kontrolnej cinnosti pre l. polrok 2016 uznesením Obecného
zastupitel'stva zo dna 22.1.2016, boli pocas hodnoteného

obdobia vykonané nasledovné

financne kontroly, cinnosti a zistovania:
Pocas celého obdobia l. polroka 2016 mi neboli vydané žiadne dokumenty ku kontrole, cím
mi bolo bránené riadne vykonávat svoju cinnost. Z materiálov zverejnených na webovej
stránke našej obce môžem iba konštatovat, že starostka obce aj nadalej podpisuje zmluvy
a projekty bez ich schválenia Obecným zastupitelstvom.
prešla naša obec do rozpoctového

Neschválením rozpoctu na rok 2016

provizória, pri ktorom môže obec používat iba 1/12

prostriedkov z posledného schváleného rozpoctu, co je v našom prípade 2.rozpoctové
opatrenie na rok

2015. Z materiálov zverejnených na webovej stránke obce je zrejmé, že

starostka obce nedodržuje zákon a.niv tomto prípade.
Dalej musím konštatovat, že starostka nerešpektuje návrhy uznesení predložené Obecným
zastupitelstvom,

tieto prepisuje a upravuje podl'a svojich potrieb, cím závažne porušuje

platné zákony a bráni Obecnému zastupitel'stvu vykonávat svoj mandát.
Na záver musím konštatovat, že starostka nedodržuje platné zákony a bráni riadnemu
fungovaniu našej obce.

V nižnom Krucove dna ....................
Spracoval: Bartolomej Marcincin HK obce

