Hlavný kontrolór obce Chorvátsky Grob.

PROTOKOL
z kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2014
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, Smernicou č. 1/2008 o kontrolnej činnosti
v podmienkach samosprávy obce Chorvátsky Grob zo dňa 21.12.2007 a Plánom
kontrolnej činnosti obce Chorvátsky Grob bola v priebehu mesiaca december 2014
a január 2015 vykonaná
priebežná kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva za obdobie roku 2014.
Kontrolu vykonal hlavný kontrolór obce Ing. Ján Bartek.

Obecné zastupiteľstvo dňa 3.03.2014
Uznesenia 1 – 11/2014 : organizačné uznesenia, ktoré sa týkali priebehu OZ.
Splnené
Uznesenia 12/2014 – prenájom pozemku
Splnené
Uznesenie 13 – 15/2014 : organizačné uznesenia
Splnené
Uznesenie 16/2014 : odkúpenie časti pozemku v k. ú. Sv. Jur pre výstavbu cyklotrasy.
V plnení
Uznesenie 18 – 22/2014 : organizačné zmeny, finančná výpomoc, nové názvy ulíc
Splnené
Uznesenie 23/2014 : vypracovať pracovníkmi obecného úradu finančnú analýzu výstavby

MŠ na Pezinskej ul.
Nesplnené – vzhľadom na ďalší vývoj názorov a zámerov výstavby MŠ sa analýza
stala neaktuálnou.
Uznesenie 24/2014 : OZ berie na vedomie informáciu
Splnené

Obecné zastupiteľstvo dňa 24.04.2014
Uznesenia 25 - 30/2014 : organizačné uznesenia, ktoré sa týkali priebehu OZ.
Splnené
Uznesenie 31/2014 : Vypovedanie zmluvy spoločnosti Agilita plus s.r.o.
Splnené - výpoveď zaslaná dňa 26.06.2014
Uznesenie 32/2014 : Prepracovanie Územného plánu obce
Vetované zastupujúcou starostkou
Uznesenie 33/2014 : OZ berie na vedomie informáciu zastupujúceho starostu obce o plnení
uznesení.
Splnené
Uznesenie 34/2014 : preveriť financovanie úvodného auditu osvetlenia obce
Nesplnené – nedošlo k dohode s dodávateľom
Uznesenie 35/2014 : ukladá zachovať prevádzku MŠ v Monare
Splnené
Uznesenie 36/2014 : OZ berie na vedomie informáciu o možnosti odkúpenia budovy
stavebnín na Školskej ulici pre potreby presunutia tried MŠ z priestorov základnej školy.
Splnené
Uznesenie 37/2014 : riešenie MŠ na Čiernej vode
V plnení
Uznesenie 38/2014 : riešenie ZŠ a MŠ na Školskej ul.- obstaranie projektovej dokumentácie.
V plnení
Uznesenie 39 - 41/2014 : OZ berie na vedomie informácie o problematike ZŠ a MŠ.
Splnené
Uznesenie 42/2014 : otvorenie 5. Ročníka ZŠ
Neprijaté
Uznesenie 43/2014 : projekt vybudovania zastávok MHD, priechodov pre chodcov,
spomaľovacích ostrovčekov a rekonštrukciou asfaltového krytu na uliciach Mila Urbana, Na
Kŕčoch a Karpatská pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce z rezervného fondu vo výške
87.tis.€,
V plnení – boli vybudované zastávky a priechody pre chodcov na lokalite
Pezinská - Na Pasienku a Výhon – Lúčna.
Uznesenie 44/2014 : výstavba FIT parku KIA
V plnení

Uznesenie 45/2014 : VZN o určení dotácií na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ - zverejniť na
úradnej tabuli
Splnené
Uznesenie 46, 47/2014 : použitie prostriedkov z rezervného fondu
Splnené
Uznesenie 48 - 53/2014 : schválenie rozpočtu na rok 2014
Splnené
Uznesenie 54/2014 : schválenie dotácií
Splnené
Uznesenie 55 - 57/2014 : schválenie platu zastupujúcej starostky a HK
Vetované zastupujúcou starostkou
Od 1.04.2014 bola zastupujúcej starostke vyplácaná mzda v zmysle zákona.
Uznesenie 58, 59/2014 : vypracovanie Smernice o úhradách za využívanie obecného majetku

a poskytovaných službách obcou Chorvátsky Grob do 26.06.2014.
Nesplnené – návrh bol spracovaný, ale Smernica o úhradách .... nebola schválená,
podpísaná a zavedená do užívania.
Uznesenie 60/2014 : možnosti čerpania finančných prostriedkov z programu LEADER na

rozvoj vidieka, členstvo v občianskom združení - verejno-súkromnom partnerstve
s názvom Región Červený Kameň a schvaľuje stanovy občianskeho združenia Región
Červený Kameň a členský príspevok
Splnené
Uznesenie 60/2014 : schválenie názvu novej ulice v lokalite Monarská alej II - Slávičia.
Splnené
Uznesenie 62 - 65/2014 : prenájom pozemkov
Neprijaté
Uznesenie 66/2014 : schválenie bezodplatného prevodu pozemku z SPF na obec za účelom
vybudovania cyklotrasy.
V plnení - podmienka právoplatného územného rozhodnutia;
Uznesenie 67/2014 : OZ berie na vedomie poskytnutie 20.tis.€ na výsadbu stromov a zelene
v obci od NDS.
Splnené
Uznesenie 68/2014 : dodatok k Dohode o zániku zmluvy medzi GEON a.s. a obcou zo dňa
10.06.2013 z dôvodu odstránenia formálnych nedostatkov Dohody.
Splnené
Uznesenie 69/2014 : protest prokurátora - Triblavinská ulica
Splnené

Obecné zastupiteľstvo dňa 25.08.2014
Uznesenia 70 - 81/2014 : organizačné uznesenia, ktoré sa týkali priebehu OZ.
Splnené
Uznesenia 82 - 84/2014 : uznesenia sa týkajú výstavby kontajnerovej ZŠ na Čiernej vode
V plnení
Uznesenie 85/2014 : schválenie podnájomnej zmluvy so spol. Thermius, s.r.o. – MŠ
Splnené
Uznesenia 86 - 87/2014 : výška príspevkov pre školy a školské zariadenia.
Splnené
Uznesenia 88 - 94/2014 : zmena rozpočtu
Splnené
Uznesenia 95/2014 : Združenie obcí pre separovaný zber odpadu regiónu Podunajsko
V plnení

Uznesenia 96/2014 : zmeniť uznesenie č. 44/2014,
V plnení
Uznesenia 97 - 101/2014 : nájmy nehnuteľností
Splnené

Uznesenia 102, 103/2014 : dotácia na výstavbu multifunkčného ihriska
V plnení
Uznesenie 104/2014 : právo poslancov uverejniť článok v časopise Chorvatan
Splnené
Uznesenie 104/2014 : OcZ berie na vedomie podané interpelácie, na ktoré bude
odpovedané v lehote do 30 dní

Obecné zastupiteľstvo dňa 4.09.2014
Uznesenia 106 - 109/2014 : organizačné uznesenia, ktoré sa týkali priebehu OZ.
Splnené
Uznesenia 110 - 112/2014 : návrhy na počet volebných obvodov a počet poslancov.
Neprijaté - Schválenie počtu volebných obvodov a schválenie počtu poslancov pre
volebné obvody obce Chorvátsky Grob pre volebné obdobie 2014-2018.

Obecné zastupiteľstvo dňa 25.09.2014
Uznesenia 113 - 117/2014 : organizačné uznesenia, ktoré sa týkali priebehu OZ.
Splnené
Uznesenia 118/2014 : plnenie podmienok pre schválenie výstavby kontajnerovej školy
Neprijaté
Uznesenie 119/2014 : OZ berie na vedomie informáciu zástupkyni starostu obce o plnení
uznesení.
Uznesenia 120 - 123/2014 : zmena rozpočtu
Zmena rozpočtu bola prijatá
Uznesenia 124 - 125/2014 : plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2014.
Plán bol prijatý.
Uznesenie 126/2014 : Predaj časti potrubia vodárenskej infraštruktúry – Žilinská
developerská.
Neprijaté
Uznesenie 127, 128/2014 : Verejný vodovod a verejná kanalizácia obce – informácia o
procese výberu nového prevádzkovateľa .
Neprijaté
Uznesenie 129, 130/2014 : schválenie nájmu pozemku
Splnené
Uznesenie 131-133/2014 : petícia na zastavenie výstavby
OZ zobralo na vedomie
Uznesenie 134/2014 : odstúpenie od zmluvy Stone Culture, s.r.o.
Splnené
Uznesenie 135,136/2014 : schválenie termínu rokovaní OZ
Uznesenie 137/2014 : zmena uznesenia č. 84/2014 – predĺženie termínu splnenia
stanovených podmienok.
Splnené
Uznesenie 138/2014 : zastavenie vydávania časopisu Chorvatan
Splnené
Uznesenie 139/2014 : interpelácie
OZ berie na vedomie podané interpelácie, na ktoré bude odpovedané v lehote do 30
dní.

Obecné zastupiteľstvo dňa 17.10.2014
Uznesenia 140 - 145/2014 : organizačné uznesenia, ktoré sa týkali priebehu OZ.
Splnené
Uznesenia 146/2014 : kontrola uznesení
OZ berie na vedomie informáciu zástupkyni starostu obce o plnení uznesení.
Uznesenia 147/2014 : výstavba kontajnerovej školy na Čiernej vode
Neprijaté
Uznesenia 148 - 150/2014 : výstavba kontajnerovej školy na Čiernej vode
V plnení
Uznesenia 151, 152/2014 : predĺženie výpovednej zmluvy Agilita Plus, s.r.o.
Neprijaté
Uznesenia 153, 154/2014 : žiadosť o inštaláciu spomaľovacích prahov na Jelšovej ulici.
OZ zobralo na vedomie žiadosť Ing. Pivoňku, vo veci inštalácie spomaľovacích prahov
na Jelšovej ulici v Chorvátskom Grobe.
Uznesenia 155 - 157/2014 : úprava rozpočtu 2014
Neprijaté
Uznesenie 158/2014 : interpelácie poslancov
OZ berie na vedomie interpelácie, na ktoré bude odpovedané v lehote do 30 dní.

Obecné zastupiteľstvo dňa 11.12.2014
Uznesenia 159 - 161/2014 : organizačné uznesenia, ktoré sa týkajú činnosti OZ.
Splnené
Uznesenia 162/2014 : Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 2/2014 o
miestnych daniach s účinnosťou od 01.01.2015.
Uznesenia 163/2014 : Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 3/2014 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenia 164 - 167/2014 : organizačné uznesenia súvisiace s činnosťou OZ a obce.

Ing. Ján Bartek
hlavný kontrolór obce
V Chorvátskom Grobe 27.01.2015

