Hlavný kontrolór obce Matiašovce : PaedDr. Ján Tulušák
..............................................................................................................................................
(označenie orgánu verejnej správy, ktorý vykonal FK namieste)

SPRÁVA
Z FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE
podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
PaedDr. Ján Tulušák : hlavný kontrolór obce Matiašovce
...............................................................................................................................................
Mená, priezviská a podpisy zamestnancov oprávnenej osoby(a prizvanej osoby), ktorí vykonali FKM

FKM bola vykonaná:

Podnet na vykonanie kontroly:
(označenie povinnej osoby) Kontrolovaný subjekt :
Zodpovedný za subjekt :
Kontrolované obdobie :

Cieľ FKM :

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019
Obecný úrad Matiašovce
Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce
Rok 2018

1. Vybavovanie sťažností a petícií za r. 2018
2. Centrálna evidencia sťažností
3. Záver – kontrolné zistenia

Dátum vyhotovenia správy : v Matiašovciach, 15.02.2019
Dátum odoslania správy povinnej osobe : 15.02.2019

Záznam z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018

Podnet na vykonanie kontroly : Plán kontrolnej činnosti na 1. Polrok 2019
Kontrolovaný subjekt :
Obecný úrad Matiašovce
Zodpovedný subjekt :
Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce
Kontrolované obdobie :
Rok 2018
1. Vybavovanie petícií
Obec Matiašovce v roku 2018 neevidovala žiadnu predloženú petíciu.
2. Kontrola vybavovania podaní označených ako „sťažnosť“, ktoré neboli
sťažnosťou.
V roku 2018 boli na obecný úrad Matiašovce doručené rôzne dotazy od občanov. Tieto dotazy
nespĺňali podmienky sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. Podania sa prešetrili
a boli vybavené v zákonom stanovenej lehote ako iné podania alebo námietky.
Podnety, týkajúce sa porušenia rôznych zákonov, sú posudzované v zmysle právnych
noriem a nie podľa zákona o sťažnostiach.
Centrálna evidencia sťažností je vedená v zošite formátu A4, chronologicky v číselnom
rade od 1 v kalendárnom roku. Evidencia obsahuje všetky údaje v zmysle § 10 zákona
č. 9/2010 Z.

Záver :
Z vykonanej kontroly nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov ani interných predpisov.

V Matiašovciach, dňa 15.02.2019

...........................................
PaedDr. Ján Tulušák, v.r.
Hlavný kontrolór obce

