OBEC Spišské Bystré
Správa č.1/2015
Určené pre: Obecné zastupiteľstvo – rokovanie dňa 17.4.2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CIELE A PLÁN ČINNOSTI KOMISIE PRE OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU A VEREJNÉHO
ZÁUJMU
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správu predkladá: Martin Lopušek, predseda komisie
Správu vypracoval: členovia KpOVPaVZ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh záverov pre Obecné zastupiteľstvo:
1. OZ v Spišskom Bystrom berie na vedomie ciele a plán činnosti Komisie pre ochranu
verejného poriadku a verejného záujmu.
2. OZ schvaľuje strategické priority v oblasti legislatívneho rámca tak, ako sú
pomenované v bode 3 tejto správy.
3. Ukladá predsedovi komisie predložiť do OZ spracované úlohy podľa harmonogramu
v kapitole 3.
T: 2 mesiace od schválenia harmonogramu

Z: predseda komisie

Rozdeľovník:
▪
Starosta obce
▪
Poslanci OZ
V Spišskom Bystrom, dňa 7.4.2015
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1.ZLOŽENIE, CIELE A PLÁN ČINNOSTI KOMISIE
Komisia ako poradný orgán starostu a OZ bude vo volebnom období pracovať v tomto zložení:
A) Stáli členovia komisie:
▪
Martin Lopušek – predseda komisie
▪
Janka Kováčová Gajanová – člen komisie
▪
Martin Lavko – člen komisie
▪
Martin Marušin – členka komisie
B) Nestáli členovia komisie:
Podľa záverov zasadania OZ dňa 30.1.2015 bude predseda komisie prizývať k
spolupráci občanov, príp. externých odborníkov „ad hoc“, v závislosti od konkrétnej
problematiky. Komisia bude povinne prizývať na svoje zasadnutia starostu obce,
a podľa potreby ďalších občanov, štatutárov organizácií zriadených obcou, príp.
fyzické/právnické osoby, ktoré spolupracujú s obcou.
Hlavný cieľ komisie:
v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. je hlavným cieľom komisie podľa čl. 7, bod 5 raz ročne
prijať/preveriť oznámenia majetkových pomerov novozvoleného starostu obce v zákonnej
lehote.
Vedľajšie ciele komisie:
je pripravovať odborné podklady, stanoviská a riešenia v oblasti legislatívy, súladu
vykonávaných úloh s aktuálnym právnym poriadkom a príslušnými zákonmi, predovšetkým:
357/2004 Z. z. - Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
369/1990 Zb. - Zákon o obecnom zriadení
583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
245/2008 Z. z. - Školský zákon
25/2006 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní
Popis činnosti komisie
▪
Komisia bude zasadať spravidla jeden krát za 2 mesiace, príp. podľa potreby.
▪
Bude pripravovať ročné plány činnosti pre naplnenie stanovených cieľov na schválenie
starostovi obce a OZ.
▪
Na zasadnutiach bude pripravovať stanoviská k jednotlivým bodom prerokovaným na
rokovaniach OZ a podnetom z externého prostredia.
▪
V súlade s harmonogramom činnosti OZ vypracuje dôvodové správy, analytickú
a návrhovú časť riešenia vybraných problémov, ktoré sú v gestorskej pôsobnosti
komisie.
▪
V roku 2015 pripraví komisia na rokovanie OZ pracovné materiály podľa kapitoly 3.
▪
Predkladá starostovi obce a OZ hodnotenie priebežného plnenia plánovaných úloh.
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2. IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ – STRATEGICKÉ CIELE KOMISIE
Riešenie problematiky príspevkov pre rôzne neziskové/príspevkové organizácie, záujmové
združenia (ďalej len organizácie)
V rámci rozpočtu obce obec prispieva finančne na rôzne organizácie v obci. Tieto príspevky
nemajú definovaný rámec/smernicu, podľa ktorej by Obecné zastupiteľstvo malo postupovať
v prípade schvaľovania dotácií. Problematika má niekoľko oblastí, ktoré je potrebné riešiť:







identifikácia organizácie, ktorej príspevok môže byť schválený – aktuálne neexistuje
pravidlo povinnosti mať právnu subjektivitu pre prijatie príspevku. V prípade
zrušenia/zániku organizácie neexistuje možnosť žiadať vrátenie príspevku(napr. ak
organizácia dostane príspevok na svoju činnosť na celý kalendárny rok a počas roka
svoju činnosť ukončí).
evidencia majetku organizácií – v súčasnej dobe nie je presne definovaný rámec ako
evidovať majetok, ktorý bol zakúpený organizáciou. Časť príspevkov je adresne
smerovaná na nákup hnuteľného alebo drobného majetku, pričom chýba evidencia
majetku a následná inventarizácia
neexistujúce pravidlá pre vyúčtovanie príspevkov – chýba časový rámec povinnosti
vyúčtovania
neexitujúce pravidlá pre poskytnutie schváleného príspevku – raz ročne, 4x ročne
a pod...

Pôsobnosť a činnosť školskej rady
Školská rada je poradný orgán školy, ktorý z pohľadu zriaďovateľa (obec Sp. Bystré) by mal
plniť konzultačnú, poradnú a kontrolnú úlohu. Aktuálne školská rada túto činnosť neplní,
a teda obec ako zriaďovateľ nevyužíva nástroj kontroly pre Základnú školu s materskou školou
ako majoritného konzumenta rozpočtu obce. Zároveň bol identifikovaný nesúlad v zložení
členov rady. Okrem toho školská rada neprerokováva rozpočet školy príp. zmeny v rozpočte
školy, čím dochádza k predkladaniu návrhov rozpočtu bez vyjadrenia zástupcov zriaďovateľa,
zástupcov rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy.
Povinné zverejňovanie
V zmysle platnej legislatívy je obec povinná zverejňovať zmluvy, objednávky, a faktúry obce.
Obec síce vlastní web stránku, no povinné zverejňovanie nie je v zmysle zákona dodržané
v nasl. bodoch:


neúplný zoznam faktúr/zmlúv/objednávok
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neúplne faktúry – napr. za el. energiu, je zverejnená len jedná strana, čím nedochádza
k naplneniu zákona
zverejňovanie hlasovania a dochádzky poslancov OZ – toto nie je legislatívna
požiadavka, ale odporúčame sa ňou zaoberať.
zverejňovanie je nedostatočné z pohľadu používateľa stránky obce – nedá sa
vyhľadávať v zverejnených dokumentoch, tabuľky sú neprehľadné
nie sú osobitne zverejnené zmluvy – príspevky pre organizácie obce, čo je pomerne
citlivá téma.

Neplatné/neaktuálne VZN
V spolupráci so starostom obce bolo identifikovaných niekoľko všeobecných záväzných
nariadení, ktoré je potrebné prepracovať/upraviť (napr. VZN z roku 1991 o čistote a poriadku).
Problematika všetkých VZN, evidencia/aktualizácia je pomerne rozsiahla a preto si vyžaduje
osobitnú aktivitu.

3. NÁVRH ČINNOSTI NA r. 2015
Nižšie tabuľka s navrhovaným plánom činností komisie na rok 2015. Plán činností pre rok 2015
ako aj ďalšie, vychádza predovšetkým z doterajšej aktivity členov komisie a identifikácie
okruhov, ktorými by sa komisia mala venovať. Tu je potrebné zdôrazniť, že niektoré oblasti
v rámci fungovania obce nie je možné v krátkom časovom úseku identifikovať, preto treba
predpokladať s úpravou plánu podľa identifikovaných okruhov, ktorými sa komisia bude
zaoberať.

mesiac

Aktivity komisie – rok 2015

január

Prejednanie Oznámenia o majetkových pomerov starostu obce

február

marec

Vypracovanie plánu činnosti komisie
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apríl

Schválenie plánu činnosti, príp. zapracovanie zmien do plánu podľa
rozhodnutia Obecného zastupiteľstva.

máj
jún

Riešenie príspevkov z rozpočtu obce pre organizácie

júl
august

Pôsobnosť a činnosť školskej rady

september

október

Riešenie problematiky VZN

november

december

Povinné zverejňovanie
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