Prijaté Opatrenia MČ potvrdzujú výsledky kontroly NKÚ
Na stránke www.vajnory.sk v sekcii starosta informuje ste zverejnili vlastný výklad ku
kontrole NKU vykonanej v roku 2013 v MČ Vajnory, výsledkom ktorej je Protokol
o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania
s majetkom. Túto závažnú tému ste otvorili len ako informáciu, ale bez prezentácie
na hlavnej stránke, kde zverejňujete neporovnateľne menej dôležité informácie.
Otázkou zostáva, prečo ste zverejnili svoju informáciu o vykonanej kontrole až
rok po ukončení celého procesu.
S veľkou vervou ste sa pustili do obhajoby činnosti samosprávy Vajnor, čo
dokumentujete napr. zverejnením Námietok, ako Vy uvádzate, proti pravdivosti,
úplnosti a preukázaní zistení, ktoré MÚ podal na NKÚ dňa 23.9.2013. Vaše
Námietky boli NKÚ vyhlásené za neopodstatnené v plnom rozsahu, listom
NKU zo dňa 25.9.2013, ktorý však vo svojej informácii nezverejňujete. Toto
prinajmenšom evokuje zámerné zamlčovanie niektorých faktov, ktoré by mohli
vyznieť vo Váš neprospech.
Následne MČ Vajnory podala dňa 27.9.2013 Sťažnosť na postup kontroly NKU,
ktorú tiež zverejňujete, ale nezverejňujete Oznámenie výsledku prešetrenia
sťažnosti na NKU. Ďalej prezentujete len Vaše stanovisko k tomuto Oznámeniu,
takže občan nemá možnosť vytvoriť si vlastný názor. Napriek tomu že deklarujete, že
v záujme najväčšej a najširšej informovanosti občanov ste sa rozhodli zverejniť
všetky písomnosti, zverejňujete len Vaše písomnosti.
Dňa 19.11.2013 vypracovala MČ Vajnory „Opatrenia k zisteniam v protokole“ ,
ktoré obsahujú 17 opatrení s odvolávaním sa na 13 príloh. Až v 17-tich prípadoch
potvrdzujete skutočnosti zistené kontrolou a navrhnuté opatrenia na nápravu
týchto porušení zákona sú dôkazom toho, že uvedené skutočnosti sa stali.
Kontrola jednoznačne preukázala, že vo Vajnoroch došlo pri hospodárení
s majetkom MČ k porušeniu mnohých zákonov a finančnej disciplíny.
V poslednej vete Vašej informácie o vykonanej kontrole NKU vo Vajnoroch
konštatujete, že vo Vajnoroch sa hospodári riadne a zodpovedne s majetkom
mestskej časti.
Len malý prehľad Vašej hospodárnosti:
- 50 000 EUR poslaných z MÚ na účet rodinného príslušníka zamestnanca MU?
Ekonomické oddelenie MU bežne disponuje číslami účtov manželiek alebo manželov
zamestnancov MU? Že išlo o mylnú platbu tomu predsa nikto nemôže uveriť.
- neexistujúce Zásady hospodárenia s majetkom MČ
- protizákonne vyplatené cestovné náhrady za pracovné cesty
- objednávky smerom k VPS robené výlučne ústne, bez preukázania fakturovanej
poradenskej činnosti

- výsledky hospodárenia za rok 2011 a 2013 vypočítané v rozpore so zák.č.583/2004
- vážne nedostatky v účtovaní hmotného a nehnuteľného majetku v správe MČ
- nedostatky pri prideľovaní dotácií
-uzatvorenie zmlúv na poskytnutie služieb bez verejného obstarávania
- porušenie katastrálneho zákona pri správe nehnuteľností
- za prenájom zariadenia- jedáleň ZŠ, obstaraného z vlastných prostriedkov, platila
MČ spoločnosti VPS nájomné! Nuž, VPS tvorí zisk!
- nevykonávanie priebežnej finančnej kontroly podľa platnej smernice
- nedostatky v činnosti miestneho kontrolóra zvoleného MZ MČ.

Nerozumieme prečo pri Vašej obhajobe, spornej činnosti nezverejňujete
všetky dokumenty. Hodnotenie nechajte na občanoch, ktorý sú dostatočne
schopný urobiť si svoj vlastný názor. Nie všetci sa musia stotožniť s Vašim
záverom.

