SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY
O KONTROLE VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ ZA ROK 2014

V zmysle čl. 5 ods. 7 internej smernici č. 21/2013 – Zásady postupu prijímania, evidovania
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a petícií v podmienkach samosprávy
obce Tekovské Lužany, predkladám OZ
ročnú správu o vybavovaní sťažností za predchádzajúci rok.
V roku 2014 bolo na obecný úrad doručených niekoľko podnetov s označením sťažnosť.
V zmysle § 3 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach sa za sťažnosť považuje 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; alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych
predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podanie sa vždy
posudzuje podľa obsahu.
V zmysle uvedenej zákonnej definície sťažnosti, ako aj § 4 ods. 1 a 2 zákona o sťažnostiach
bolo za sťažnosť posúdené jedno podanie.

Sťažnosť č. 1
Sťažnosť bola podaná písomne dňa 9.1.2014 a obsahovala všetky náležitosti, ktoré zákon
ukladá pre podanie v zmysle § 5 zákona o sťažnostiach.
Predmetom sťažnosti bolo konanie OP Tekovské Lužany. Dňa 10.1.2014 bola sťažnosť
pridelená starostovi obce na prešetrenie v zmysle čl. 6 internej smernice o zásadách postupu
vybavovania sťažností. Sťažnosť bola vybavená dňa 10.3.2014 t.j. v lehote, ktorá je určená na
vybavenie sťažností v zmysle § 13 zákona o sťažnostiach. Sťažnosť bola vyhodnotená ako
sčasti opodstatnená. Šetrením bolo preukázané, že pracovný čas zamestnanca obce počas
pracovnej zmeny dňa 10.9.2013 nebol v plnom rozsahu využitý pre plnenie úloh obce, ako aj
využitie služobného motorového vozidla pre plnenie iných úloh bolo z pohľadu obce
nehospodárne. Na základe prijatej sťažnosti boli prijaté nasledovné opatrenia:
Disciplinárne:
- Písomné upozornenie zamestnanca na porušenie pracovného poriadku.
- Náhrada vzniknutej škody/mzda zamestnanca, náklady SMV zo dňa 10.9.2013 v čase
od 13 do 20 hod.
Organizačné:
- Pohovor s členmi OP s upozornením na dodržiavanie interných predpisov obce
(Pracovný poriadok zamestnancov obce Tekovské Lužany, Pracovný poriadok OP,
VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce, interná smernica č. 17/2012

-

o podmienkach prevádzky dopravných a mechanizačných prostriedkov, uznesenie OZ
č. 265/2012).
Predkladanie týždenných plánov služieb členov OP.
Kontrola dodržiavania interných predpisov obce.
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