Účinná kontrola je základom správnych rozhodnutí
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Členovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky (ZHK SR) sa 19. - 21.
septembra stretli v hoteli ÁTRIUM v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách už na svojom XVIII.
sneme. Pri príležitosti 20. výročia vzniku združenia hodnotili uplynulé obdobie, pričom ocenili aj
doterajšiu dobrú spoluprácu s inštitúciami, profesijnými združeniami a asociáciami v územnej
samospráve.
Schválili Programové zameranie činnosti ZHK SR na nasledujúce obdobie rokov 2012 - 2014, ktoré
pripravili pracovné komisie. Výstupy týchto komisií ukázali pretrvávajúce problémy v kontinuite
legislatívy územnej samosprávy.
XVIII. snem otvoril slávnostným príhovorom k 20. výročiu vzniku ZHK SR prezident združenia
Ľudovít Budzák, ktorý podčiarkol dôležitosť rozhodnutia zakladateľov združenia zabezpečiť kontrole jej
zodpovedajúce a dôstojné miesto v organizačnej štruktúre samosprávy. Keďže to bola kontrola
postavená na nových demokratických princípoch, bolo potrebné urýchlene nájsť a upevniť jej
postavenie v rámci samosprávy. Neskorší vývoj ukázal, že sa to vo veľkej miere podarilo, napriek
tomu úlohy vytýčené v jej začiatkoch sú aktuálne ešte aj dnes.
Poslaním a cieľom ZHK SR je najmä: - zabezpečenie zodpovedajúceho verejného, odborného,
pracovného a sociálneho postavenia hlavných kontrolórov miest a obcí a pracovníkov takýchto
útvarov najmä legislatívnou formou, ako aj vytváraním možností zvyšovania ich kvalifikácie formou
vzdelávania, - podpora nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného postupu pri výkone kontrolnej
činnosti, - využívanie podnetov, pripomienok, námetov a sťažností občanov ako aj vlastných
poznatkov na efektívny výkon a účinné zameranie kontroly, - napomáhanie mimosúdnej ochrany práv
členov ZHK SR, - sprostredkovanie informácií členom, - spolupráca s odbornými inštitúciami doma i v
zahraničí. Plnenie týchto úloh nie je možné bez partnerskej spolupráce s inštitúciami a združeniami
pôsobiacich vo verejnej správe, prezident združenia, Ľ. Budzák pri príležitosti 20. výročia vzniku
odovzdal za dlhoročnú spoluprácu pamätné plakety ZHK SR. Ocenenie za Najvyšší kontrolný úrad SR
prevzal jeho predseda Ján Jasovský, za Ministerstvo vnútra SR riaditeľ odboru Gejza Petrík, za ZMOS
jeho podpredseda Ing. Vladimír Bajan, za Asociáciu prednostov úradov miestnych samospráv
Slovenska jej prezident Peter Ágh, za mesto Svit primátor Rudolf Abrahám, za mesto Vysoké Tatry
primátor Ján Mokoš, za a. s. MUNICIPÁLIA jej riaditeľ Ján Kirnág, za Asociáciu vzdelávania
samosprávy Dušan Gallo, riaditeľ Regionálneho vzdelávacieho centra Martin, ktoré je jedným z členov
tejto asociácie. V príhovoroch zúčastnení hostia blahoželali ZHK k 20. výročiu vzniku a deklarovali
snahu naďalej so ZHK spolupracovať v kontrolnej činnosti v územnej samospráve, pretože podporujú
spoločné úsilia pri napĺňaní centrálnej myšlienky XVIII. snemu ZHK SR "Účinná kontrola - základ
správneho rozhodnutia".
Za dlhoročnú a prospešnú prácu pre ZHK SR prevzal pamätnú plaketu aj iniciátor a zakladateľ
združenia Ladislav Záhumenský. Z ďalších členov ZHK SR boli ocenení aj Rudolfi Holkovič, Ladislav
Fuška (bol aj prezidentom ZHK), Jana Soóšová, Anna Beracková, Ján Dúbravec, Jana Krásniková,
Mária Čenščáková, Miroslav Klochan (bol aj prezidentom ZHK), Milan Jurík.
V druhej polovici prvého rokovacieho dňa si účastníci vypočuli správy: o činnosti ZHK SR po XVII.
sneme, o činnosti regionálnych sekcií, o plnení rozpočtu ZHK SR za rok 2010 a 2011, stanovisko ku
kontrole v r. 2012. Druhý rokovací deň sa rokovalo o vzdelávacích aktivitách ZHK SR, predstavili sa
partneri XVIII. snemu ZHK SR a účastníci si mohli vypočuť aj odborné prednášky na témy:
občianskoprávne vzťahy v miestnej samospráve, dispozícia s majetkom obce, postup v prípade
dôvodu hodného osobitného zreteľa, kompetencie obcí pri vydržaní. Záver snemovania patril
pracovným komisiám, ktoré rozoberali témy - návrh zákona o kontrole v územnej samospráve pod
gesciou legislatívno-právnej komisie ZHK SR a vzťah funkcie hlavného kontrolóra k vedeniu obce,
vonkajšej kontrole a audítorom.

