Návrhy uznesení

1. Na základe zistených porušení rozpoctových pravidiel obce a s tým súvisiaceho
porušenia financnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami (prostriedkami
obce) navrhujeme:
a) Upravit VZNc. 13/2008 v cl. lO, bode 6 takto:
Prostriedkyobce je možné použit len na úcel, na ktorý boli prostriedkyv rozpocte obce
schválené. Prostriedkyobce na úhradyza tovary, práce a službymôže starosta obce použit
lenvtedy,ak ichpoužitiepísomneschválilOcZpoverenýposlanecOcZ.Použitieprostriedkov
obce bez schválenia povereným poslancom OcZ sa pokladá za porušenie rozpoctovej
disciplíny,za ktoré zodpovedástarosta obce.
b) Schvalovanímpoužívania prostriedkovobce na úhrady za tovary, práce a službyzahrnuté
., pana t'A~A\SA 1..ú..- posIanca Oc.Z
v rozpocte obce, OcZ poverUje
c) Upravit zásady hospodárenia s financnými prostriedkami obce takto:
v §19/1 zrušit pôvodný odstavec a nahradit ho novým textom takto:
Akékolvek zmeny v rozpocte obce je oprávnené schválit iba OcZ. Starosta obce
zodpovedá za to, aby prostriedky obce boli použité iba v takej výške , aká zodpovedá
rozsahu plnenia úloh obce zahrnutých v rozpocte obce. Použitie prostriedkov obce na
úhradu tovarov, prác a služieb, ktoré nie sú schválené v rozpocte obce, je porušením
financnej disciplíny. Zodpovednost za dodržiavanie financnej disciplíny nesie starosta
obce.
2. Na základe zistených porušení financnej disciplíny a to v tom, že starostka obce používa
verejné (obecné) prostriedky na platby majúce súkromný charakter a na základe zistenia
vysokých nákladov na služby mobilných operátorov navrhujem prijat uznesenie:
a) Zákazpoužívania verejných(obecných) prostriedkov na platby majúce charakter súkromných
pôžiciek, resp. majúce charakter platieb nesúvisiacich s plnením úloh obce a nezahrnutých

v rozpocte obce.
b) Uložit obci / v zastúpenej starostkou/ukoncit zmluvný vztah medzi obcou a spolocnostou
Orange a následne uzavriet zmluvu so spolocnostou T-com na poskytovanie služieb
mobilnej siete s výškou mobilného paušálu max.20€ mesacne vrátane DPH.
c)

Poverit obec / v zastúpenej starostkoujk zrušeniu zmluvy alebo presunu zmluvných
podmienok na používanie mobilného internetu, f. Orange z obce na súkromnú osobu
starostky, nakolko táto služby je už zabezpecená f.

T- com v priestoroch obecného úradu

ako aj v ponúkaných službách novo uzavretej zmluve.
3. Na základe zistení, že náhrady za cestovné náklady starostky obce súvisiace s používaním jej
súkromného motorového vozidla sú neprimerane vysoké a ich schvalovanie a úhrady sú

-

v kompetencii jedinej osoby starostky obce -navrhujem prijat uznesenie v tomto znení:
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a)

Zrušit platnost uznesenia c.3/2007 v bode 1. Cestovné náklady starostky obce budú
uhrádzané na základe vyúctovania cestovných príkazov a preukázaných kilometrov.
b) Zrušit platnost uznesenia c.3/2007 v bode 2. Rozhodovanie starostky obce do 30000,-Sk
/lOOO,-€/
c) Prijat uznesenie z textom:
Pracovné cesty starostu obce, ako aj spôsob dopravy a úcel pracovnej cesty schvaluje

poverenýposlanecOcZ.- R 'f ~A R..C ,1.>\\<

H o. ~ €.-k.

d) Prijat uznesenie z textom:
Starosta obce môže rozhodovat o úhradách v rámci rozpoctu obce do výškynepresahuJL1cej
200.-€ v jednotlivom prípade.
4. Na základe zistení nedostatkov pri zadávaní zákaziek na tovary, práce a služby navrhujem prijat
uznesenie v tomto znení:
a) Za úcelom transparentnosti clenmi komisií na vyhodnotenie ponúk v procese verejného
obstarávania, vrátanie komisií na vyhodnotenie ponúk predkladanýchpri zadávaní zákaziek
podla § 9 ods. 9 z.c. 25/2006 Z.z.je vždy hlavný kontrolór obce a obecným zastupitelstvom
poverený poslanec OcZ" a to bez práva vyhodnocovat ponuky.

b) Na úcely podla bodu 4.a) obecné zastupitelstvo poveruje

poslanca .tj~.~~~

...~'!..fJ:.fj.~~!'~.~.......
Na základe zistení, že na právne služby obce za obdobie 6 mesiacov použila v rozpocte neschválené
prostriedky v sume 1941.-€, co je hrubé porušenie rozpoctových pravidiel, navrhujem prijat
uznesenie v tomto znení:
a) oeZ ukladá obci / v zastúpenej starostkou/ predložit na najbližšie zasadnutie OcZ správu
o stave jednotlivých prípadov, v ktorých bola, ci je poskytovaná obci odborná právna pomoc,
s podrobným odôvodnením nutnosti ich riešenia s využitím odbornej právnej pomoci (v com
spocíval právny problém, aké riziká z neho vyplývali pre obec, aký bol prínos využitia
právnych služieb pre obec)
b) OcZ ukladá obci/ v zastúpenej starostkou/ bezodkladne informovat OcZ o aktuálnych
zmluvách uzatvorených obcou na úcely poskytovania právnych služieb a o možnostiach ich
ukoncenia, ako aj o prípadných záväzkoch, ktoré pre obec z takýchto zmlúv vyplývajú.

