Kontrola aktuálnosti všeobecne záväzných právnych predpisov platných v obci
Hontianske Nemce

4.

5.

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: PhDr. Monika Kocková, hlavná kontrolórka

6.
7.

Povinná osoba: Obec Hontianske Nemce, Hontianske Nemce č. 500, 962 65
Predmet finančnej kontroly: Kontrola aktuálnosti platných VZN
Cieľ finančnej kontroly: preveriť súlad platných VZN na území obce Hontianske Nemce s

8.

aktuálne platnými právnymi predpismi so zámerom ich aktualizácie
9.
10.

Kontrolované obdobie: 2003 - 2018
Termín začatia kontroly: august 2018

11.
12.
Podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018 schváleného
dňa 10.4.2018 uznesením č.11/2018 bola vykonaná kontrola aktuálnosti platných VZN obce
Hontianske Nemce.
Všeobecne záväzné nariadenia obce Hontianske Nemce sú zverejnené na internetovej
stránke obce: http://www.hontianskenemce.sk/?page=vzn, čo obci ukladá § 6 ods. 9 a 10 Zák.
č. 369/1990 o obecnom zriadení. „Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je
podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.“
K dňu ukončenia kontroly je platných a účinných 28 VZN obce Hontianske Nemce, tie boli
aj predmetom kontroly.
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PLATNÉ VZN:

P.č. Názov VZN

Číslo
VZN
3/2003

1.

O používaní zábavnej pyrotechniky

2.

O určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou 1/2004
Hontianske Nemce 77
O vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov 3/2006

3.

Účinnosť
od
11.12.2003

21.
22.
23.

30.3.2004
8.11.2006

24.

v čase volebnej kampane
O opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri
poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výšky úhrady za
opatrovateľskú službu
O zmenách niektorých všeobecných nariadení obce Hontianske
Nemce z dôvodu meny Sk na euro
O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby
O určení sadzby poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania

6/2009

1.1.2009

7/2009

1.1.2009

10/2009

1.7.2009

6/2010

1.1.2010

O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov 9/2010
a umiestnenie iných nosičov informácií pri voľbách do
samosprávnych orgánov obce
O miestnej dani, daň za užívanie verejného priestranstva
3/2011
O miestnej dani za ubytovanie
4/2011

6.10.2010

O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej
situácie
O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu
obce
O pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkach služieb
na území obce
O miestnej dani za psa
O podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci H. Nemce
O dani z nehnuteľností
O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp na území obce H.
Nemce
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hontianske
Nemce
Tvorba a použitie fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve
obce
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Nakladanie s odpadmi
Podmienky prenájmu obecných nájomných bytov v obci
Hontianske Nemce
O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
v ZŠ s MŠ a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a šk. zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec H. Nemce
Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok)

2/2013

10.5.2013

4/2013

10.5.2013

5/2013

10.5.2013

2/2014
6/2014

1.1.2014
1.12.2014

1/2015
2/2015

1.1.2015
3.3.2015

3/2015

1.1.2016

5/2015

1.1.2016

1/2016

1.1.2016

2/2016
1/2017

22.6.2016
13.2.2017

2/2017

21.4.2017

3/2017

6.7.2017

1.1.2011
1.1.2011

25.

O zavedení a poskytovaní elektronických služieb

26.

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 5/2017
odpady
O výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ 6/2017
pre rok 2017/2018
O ziadení Elokovaného pracoviska, Materskej školy, Hontianske 1/2018
Nemce š.č.171, ako súčasť Základnej školy s materskou školou,
s.č. 77, 96265 Hontianske Nemce

27.
28.

4/2017

15.11.2017
1.1.2018
1.1.2018
1.5.2018

Kontrolou boli zistené nedostatky u nasledovných všeobecne záväzných nariadení obce:
VZN 3/2006 - o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane
Nariadenie je už neplatné, nakoľko ho nahradilo VZN č. 9/2010 o vymedzení miest na
vylepovanie volebných plagátov a umiestnenie iných nosičov informácií pri voľbách do
samosprávnych orgánov obce. Odporúčam dané VZN zrušiť a zaradiťdo archívu.
VZN 7/2009 - o zmenách niektorých všeobecných nariadení obce Hontianske Nemce
z dôvodu meny Sk na euro
Toto VZN vychádzalo zo zákona č. 659/2007 Z.z o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v jednotlivých platných nariadeniach
obce menilo finančné čiastky uvedené v slovenských korunách zákonným prepočtom na eurá.
V prijatých VZN pred týmto VZN odporúčam upraviť menu, inak dané VZN už nemusí byť
v platnosti, nakoľko nasledujúce VZN sú všetky uvedené v mene euro.
VZN 2001 – Požiarny poriadok
Dané VZN nie je zaradené v zozname aktuálnych a platných nariadení, ale nie je uvedené, že
je zrušené. Preto odporúčam dané VZN o Požiarnom poriadku aktualizovať a uviesť aj
zoznam aktuálnych členov Dobrovoľného hasičského zboru.
VZN 3/2015 - o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Obsah VZN nie je zverejnený na webovej stránke. Odporúčam zverejniť celý obsah daného
VZN.
VZN 3/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
V dokumentácií chýba originál VZN. Odporúčam doložiť originál VZN.
VZN 5/2017 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Prijatím daného VZN sa nezrušilo posledné platné VZN č. 1/2016, ale ešte staršie 4/2014.
Preto odporúčam zrušiť VZN č. 1/2016.

Zverejneňovanie VZN na webovom sídle http://www.hontianskenemce.sk/index.php
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v § 6 ods. 2 sa uvádza: „Návrh
nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na
úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu
nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.“ Návrhy
VZN sa na webovom sídle nezverejňujú. Odporúčam návrhy VZN takýmto spôsobom
zverejňovať.
Ďalej podľa § 6 ods.9 zákona o obecnom zriadení sa uvádza, že „Vyvesenie
nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie
zverejní aj na webovom sídle obce.“ Na webe obce Hontianske Nemce nie sú zverejnené
všetky aktuálne a platné VZN obce, čo je v rozpore § 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Preto odporúčam tento nedostatok napraviť a zverejniť všetky platné
VZN na území obce na webe. Zrušené a neplatné VZN sa môžu na webe uchovať v kolónke
archív VZN.

Evidencia VZN
Všetky aktuálne v platnosti, ale aj zrušené VZN (od roku 1991) sú uložené spoločne
v jednom spise. Odporúčam nariadenia roztriediť na dve zložky: platné a archív (zrušené,
neplatné). Roztriedením budú prístupné každému na obecnom úrade obce (podľa zákona č.
369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v §6 ods. 10) len aktuálne VZN.

Fakultatívne VZN, ktoré obec nemá prijaté, ale môže ich prijať:
1. o používaní miestnych komunikácií na území obce
2. o udržiavaní všeobecnej čistoty, poriadku a ochrany zelene na území obce
3. o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných
priestranstvách na území obce
4. o organizácií miestneho referenda
5. o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev

V Hontianskych Nemciach, 30.8.2018

PhDr. Monika Kocková, v.r.
hlavná kontrolórka obce Hontianske Nemce

