Obec K o k o š o v c e, 082 52
Hlavný kontrolór obce

Správa
Kontrola VZN

Kontrolu vykonala: PhDr. Zuzana Koropšáková
hlavný kontrolór obce

Cieľ kontroly: príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení zo strany
poslancov
Obec nemá vypracované viaceré VZN. Aj tieto:
VZN o psoch (ktoré by popisovalo aké kroky podniknúť v prípade opakovaného
výskytu toho istého psa mimo priestoru dvora)
VZN o verejnom poriadku (ktoré by riešilo aj podmienky použitia ohňostroja
na súkromné aj verejné účely)
(ktoré by tiež riešilo povinnosť pokosiť pozemok
v obci a rekreačnej oblasti Sigord)
VZN o materskej škole (v ktorom by boli uvedené len poplatky týkajúce sa detí
v MŠ a stravníkov v jedálni)
- je potrebné vypracovať internú smernicu MŠ (povinnosť riaditeľky MŠ),
v ktorej by boli presne formulované podmienky prijímania detí do
materskej školy v Kokošovciach
- je nutné túto problematiku riešiť, keďže každý rok sú rodičia, ktorí sa
cítia ukrivdení pri neprijatí ich dieťaťa do MŠ z iných než zákonných
dôvodov
Problémy, ktoré zahŕňajú tieto VZN sa v obci stále opakujú. Vyzývala som
poslancov a to opakovane aby navrhli, ako tieto problémy riešiť, ako
postupovať, aké podmienky stanoviť a zároveň ich zakomponovať do VZN.
Poslanci sa týmito návrhami opakovane odmietli zaoberať.
Hoci je ustanovená komisia pre správu obecného majetku a ochranu verejného
poriadku, tak ani členovia tejto komisie (v zložení Bc. Ľubomír Lipiner, Stanislav
Minarik, Stanislav Žula, Peter Bednarčák) neprišli so žiadnym podnetom ako
riešiť spomínané problémy v obci.

Čo sa týka MŠ, skonštatovali, že pani riaditeľka si má danú smernicu napísať
sama. Avšak bolo by to pre ňu jednoduchšie, ak by jej poslanci predložili
základné požiadavky a podmienky.
Vzhľadom k nečinnosti súčasných poslancov sa pán starosta rozhodol túto
problematiku prenechať poslancom, ktorí budú zvolení do ďalšieho volebného
obdobia.

….....................................
podpis kontrolóra
S výsledkom kontroly boli oboznámení
poslanci OZ dňa: 28.09.2018

