Obec Kordíky – hlavná kontrolórka obce
Kordíky 59, 976 34 Tajov
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Číslo: 2/2020/SJ

Kordíky 10.februára 2020

SPRÁVA
o stave ochrany majetku obce za rok 2019
Správa bola vyhotovená na základe Zásad hospodárenia s majetkom obce Kordíky.
Za ochranu objektov vo vlastníctve alebo správe obce a zvereného majetku zodpovedajú,
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi starosta obce, ako aj ostatní
zamestnanci obecného úradu v rozsahu svojej pôsobnosti. Každý pracovník obce, starosta
obce, poslanci Obecného zastupiteľstva sú povinní ochraňovať majetok obce pred jeho
poškodením, zničením, zneužitím a odcudzením. Ďalej sú povinní počínať si tak, aby
nedochádzalo ku škodám na zdraví osôb, na majetku ani k neoprávnenému obohacovaniu na
úkor obce.
Pod ochranou majetku sa rozumie komplex opatrení obce na zamedzenie vniknutiu
nepovolaných osôb do objektov obce, rozkrádania a poškodzovania majetku, úniku
utajovaných skutočností a vzniku mimoriadnych udalostí.
Do objektov možno donášať len také veci, ktoré sú bezprostredne určené na výkon
pracovnej činnosti, resp. s týmto výkonom činnosti aspoň súvisia.
Každý pracovník má od svojej pracovne, kancelárie kľúč. Kľúče od obecného úradu má
starosta a pracovníčka obecného úradu. Náhradné kľúče sú uložené v uzamykateľnej skrinke
na pracovisku, ktoré slúžia výlučne len pre potreby obce.
Pokladňa ako aj všetky doklady podliehajúce ochrane osobných údajov sú umiestnené
v uzamykateľnej skrini, od ktorej má kľúče starosta a pracovníčka obecného úradu.
Kancelárie

obecného

úradu

sú

chránené

zabezpečovacou

technikou.

Systém

zabezpečovacej techniky tvorí súbor spínačov, ktoré na vopred určený kontakt /telefón – Ján
Záchenský, Iveta Tučeková, Dušan Tuček/ signalizujú nebezpečnú situáciu
neoprávnený vstup do objektu/.
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Budova obecného úradu, kultúrny dom a budova potravín a pohostinstva sú od augusta
2011 zabezpečené aj kamerovým systémom, ktorý pozostáva z troch kamier a zaznamenáva
sa na veľkokapacitnú pamäť. Monitor s aktuálnymi zábermi z kamery je v kancelárii starostu.
V roku 2013 došlo k zlepšeniu viditeľnosti diania pred obecným úradom, kultúrnym
domom v nočných hodinách, ku čomu prispelo halogénové osvetlenie s pohybovým čidlom
umiestnené na budove pohostinstva a nasmerované na obecný úrad.
Budova potravín a pohostinstva je zabezpečená zo strany nájomcu LA-RA s.r.o..
Zabezpečenie pamätnej izby a klubu mládeže zabezpečuje obecný úrad – kľúče sú na
úrade.
Všetky budovy sú poistené voči živelným udalostiam v poisťovni Komunálna poisťovňa
a.s.. PEUGEOT 206, traktor ZETOR a prípojná vlečka k traktoru majú povinné zmluvné
poistenie. Havarijné poistenie má len PEUGEOT 206 v poisťovni KOOPERATIVA. HON
050 ako pracovný stroj nemá ŠPZ a nie je ani poistený.
Pracovné náradie je umiestnené v garáži vedľa obecného úradu, kľúče sú k dispozícií na
obecnom úrade a má ich k dispozícií aj Dušan Beľa a Róbert Púchy.
Pracovníčka obecného úradu má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti
a absolvovala aj školenie ohľadne ochrany osobných údajov. Zodpovednou osobou v oblasti
GDPR je poverená osoba zo spoločnosti osobnyudaj.sk,s.r.o., ktorá zabezpečuje obci túto
službu od mája 2018.
Každoročne sa vykonáva kontrola majetku dokladovou i fyzickou inventúrou, pričom za
vlaňajší rok nebola zaznamenaná žiadna strata majetku.

Správu vyhotovila: Ing. Júlia Sigetyová – hlavná kontrolórka obce Kordíky
............................................
S obsahom správy boli oboznámení:
Ján Záchenský – starosta obce

............................................

Poslanci obecného zastupiteľstva oboznámený na zastupiteľstve konanom 19.2.2020.
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