Uznesenie č. 9/2005
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.11.2005

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:

1. schvaľuje:

a) Smernicu o finančnej kontrole

2. berie na vedomie: a) vzdanie sa funkcie zástupcu starostu poslanca Petra Gánovského
b) žiadosť Ing. Michala Jančušku o odkúpenie pozemku obce
3. ukladá:

a) OcÚ zvolať verejnú schôdzu občanov na 8.12.2005
b) OcÚ prevziať od PeadDr. Anny Hroboňovej kroniky obce
c) OcÚ pripraviť návrh zmluvy so spoločnosťou GEPARK o poskytnutí
pôžičky na výkup pozemkov
d) OcÚ doručiť stanovy Asociácie horských sídel poslancom OcZ na
pripomienkovanie
e) OcÚ odpovedať Ing. Michalovi Jančuškovi na žiadosť o odkúpenie
pozemkov

4. volí:

a) za zástupcu starostu poslanca Ing. Stanislava Marušina

Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Gerlachov 24.11.2005

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.11.2005 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Zapisovateľka
Pracovníčka OcÚ
Hostia
Ospravedlnení

Program:

1.

9
4
1
1
1
2
3

1. Privítanie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie textu kroniky
5. Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu
6. Schválenie smernice o finančnej kontrole
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, privítal prítomných, konštatoval schopnosť
uznášania a dal schváliť program rokovania. Tento bol schválený bez pripomienok.
2.

Voľba návrhovej komisie

Členmi návrhovej komisie sú p. MUDr. Stanislav Piják a Hana Gallová. Overovateľmi
zápisnice sú Ing. Stanislav Marušin a Peter Slávik.
3.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesení a konštatoval ich splnenie. V uznesení
poslanci zvolili za zástupcu starostu p. Petra Gánovského, ktorý však z rodinných dôvodov

funkciu zástupcu starostu odmietol. Na jeho miesto starosta obce navrhol p. Ing. Stanislava
Marušina, ktorý funkciu prijal a ktorého následne poslanci zvolili na návrh starostu zástupcom
starostu obce. Z posledne konanej verejnej schôdze vyplynulo zvolať znovu verejnú schôdzu k
všeobecným problémom. Termín poslanci určili na 8.12.2005.
4.

Schválenie textu kroniky

Nakoľko kronikárka obce PaedDr. Anna Hroboňová opakovane nepredniesla návrh na
zápis do kroniky, starosta obce navrhol ukončiť činnosť súčasnej kronikárky p. PaedDr. Anny
Hroboňovej, vyzdvihnúť kroniky a hľadať osobu, ktorá by bola ochotná pokračovať vo vedení
obecnej kroniky.
5.

Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu

Starosta obce podal informáciu o stave výkupu, o stave vyvlastňovacieho konania, o
určení opatrovníka pre vlastníkov neidentifikovaných, ktorý bude zastupovať potenciálnych
dedičov. Pravdepodobný opatrovník- ak sa rozhodne funkciu prijať bude p. Ján Gánovský, ako
predseda komisie pre úpravy pozemkov.
Starosta obce tiež oboznámil poslancov s financovaním výkupu. Čiastka, ktorá je určená
na výkup nebude postačujúca. Fi. GEPARK je ochotná poskytnúť bezúročnú pôžičku, ktorá
bude splácaná daňami z nehnuteľností v budúcom období.
MUDr. Stanislav Piják navrhuje zmluvu pred podpisom schváliť OcZ, vyčísliť rozsah
pôžičky a vypracovať finančnú analýzu.
6.

Schválenie smernice o finančnej kontrole

Návrh smernice predniesla p. Mária Melicherová, pracovníčka OcÚ. Poslanci smernicu,
ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice schválili.
7.

Rôzne

Starosta obce oboznámil poslancov s aktivitami členov DZH a Ing. Michala Ryšu ml. pri
odpredaji požiarnej striekačky PPS 12, ktorý inzeroval bez oznámenia, resp. odsúhlasenia
vlastníkom majetku, t.j. obcou ponuku na odpredaj na webovej stránke DHZ v Gerlachove. Po
konzultácii s p. Pavlom Faixom st. bude zo stránky inzercia stiahnutá. Informoval o schválení
refundácie nákladov pri hasení požiaru vo Vysokých Tatrách.
Pracovníčka Mária Melicherová informovala o ponuke vstúpiť do Asociácie horských
sídiel. Bližšie informácie podal starosta obce. MUDr. Stanislav Piják navrhol predbežne vstup
neschváliť, vyčkať ako sa vyvinie situácia, aké % obcí do Asociácie vstúpi.
Poslanec Peter Gánovský požiadal o montáž lampy ku ihrisku, aby tam mohlo byť
zriadené klzisko. Poslanci súhlasili.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou p. Ing. Michala Jančušku o
odkúpenie pozemku pri rodinnom dome rodičov, ktorý občasne využívajú na parkovanie, sklad
dreva a podobne. Poslanec Peter Slávik navrhuje cenu stanoviť na minimálne 89,-- Sk, čo je
cena, za ktorú obec vykupuje pozemky pod miestnu komunikáciu. MUDr. Piják navrhuje
vyznačiť cestu a vodný tok označiť v teréne, dať vypracovať znalecký posudok a s
podmienkou, že Obec Gerlachov odpredá až ako posledná.

P. Ing. Michal Ryša vyjadril nespokojnosť s pozastavením výkupu, resp. vyvlastňovania
ulice Novej. Starosta obce informoval, že KÚ určil na vyvlastňovanie Mesto Svit. V rámci
prechodu kompetencií prešlo vyvlastňovacie konanie na krajské úrady, preto ho Mesto Svit
zastavilo. No aj keď je momentálne vyvlastňovacie konanie zastavené, je medzi prioritami obce.
Treba preto nájsť financie, či už v rozpočte obce, alebo z mimorozpočtových zdrojov, najskôr na
zhotovenie nového geometrického plánu a potom na výkup, resp. na vyvlastnenie pozemkov, na
projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu a realizácii.
Poslanec MUDr. Stanislav Piják sa vyjadril k verejnej schôdzi, konanej 27.10.2005. Má
pocit, že na schôdzu prišlo veľmi málo ľudí. Tí, ktorí sa zúčastnili napádali to, čo sa v obci
urobilo, no nikto nenapadol to, čo sa v obci urobiť mohlo a neurobilo sa, že sa nerozšírila
infraštruktúra, že odchádzajú z obce prosperujúce firmy, že sa nebudujú športoviská a podobne.
Trvá na zvolávaní verejných zhromaždení občanov, trvá na tom, že treba s ľuďmi rozprávať.
Občania nemajú byť v zásade proti všetkému, nemajú ísť stále do konfrontácií. Treba pritiahnuť
mladých ľudí, deti. Je za koncepciu života pre všetkých. Netreba ísť do malicherností, pričom
nám unikajú veľké veci. Na nasledujúcej verejnej schôdzi je potrebné predstaviť občanom
koncepciu, ako vidia poslanci rozvoj obce.
P. Mária Nikerlová súhlasí, že treba rozprávať s občanmi. Chce sa spýtať, či odpad z
hotelov je zdrojom obecných príjmov a prečo je cesta na Londwagy uprednostnená pred ulicou
Novou.
Starosta obce zopakoval, že na výkup cesty na Londvagy máme zdroj bezúročnej
pôžičky. Zopakoval, že je potrebné nájsť financie a znova začať vyvlastňovanie. Čo sa týka
dovozu stavebnej drte, nie odpadu z hotelov, boli urobené hrubé terénne úpravy smetiska, čo
obec nič nestálo, a za čo by za normálnych okolností obec bola nútená zaplatiť. Bez príspevku
obce a PD boli vyštrkované poľné cesty v blízkosti intravilánu, ktoré predtým boli využívané
mechanizmami PD, ale boli v katastrofálnom stave najmä po ťažbe kalamitného dreva
z Velického lesa. Cesty sú zahrnuté v ÚP obce a v rámci sceľovania sa vysporiadajú aj
vlastnícke vzťahy.
8.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie, ktorý predniesla p. Hana Gallová, bol prijatý všetkými hlasmi bez
pripomienok.
9.

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 19.30 hod.

Overovatelia:
Ing. Ján Gašper
starosta obce

Obec Gerlachov
Smernica č. 1/2005
o vykonávaní finančnej kontroly
V zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
určujem
tento postup na vykonávanie f i n a n č n e j k o n t r o l y na Obecnom úrade Gerlachov.
Čl. 1
Vymedzenie predmetu smernice
-

Čo je finančná kontrola (FK)
Druhy FK
Spôsob vykonávania FK
Osoby určené na vykonávanie FK
Text záznamu o vykonaní FK
Čl. 2
Čo je finančná kontrola

1. FK je súhrn činností, ktorými sa overuje:
-

splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými
prostriedkami
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami
na úseku finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonaných
finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami
splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na
odstránenie príčin ich vzniku.

2. Cieľ finančnej kontroly
-

zabezpečiť hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov kontrolovaných subjektov pri
hospodárení s verejnými prostriedkami
zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami

-

zabezpečenie včasných a spoľahlivých informácií vedúcemu orgánu verejnej správy
o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonaných finančných
operáciách.
Čl. 3
Druhy FK a obsah

1. Predbežná FK – (§ 9, ods. 1 až 5) musí byť vykonaná pred uskutočnením každej
finančnej operácie so zameraním na :
-

dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
overenie či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom
obce na príslušný rok
uzatvorenie zmluvy samosprávou
súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Priebežná FK – (§ 10) vykonáva sa len u vybraných finančných operácií určených
starostom obce
so zameraním na overenie:
- úplnosti a preukázateľnosti účtovných alebo iných dokladov súvisiacich s kontrolovanou
finančnou operáciou
- súhrnu skutočností podľa § 9 ods. l
- vykonanie predbežnej FK.
3. Následná FK – (§ 11) vykonáva kontrolný orgán - hlavný kontrolór obce,
so zameraním na :
- objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami
- vykonanie predbežnej FK
- dodržanie postupu pri výkone priebežnej FK
- splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených FK a odstránenie príčin ich
vzniku.
Čl. 4
Spôsob vykonávania FK
1. Predbežná FK (§ 9) sa vykonáva povereným zamestnancom obce pred uskutočnením
každej operácie s finančným dopadom tak, že :
-

platový výmer pred jeho podpísaním skontroluje a overí záznamom o finančnom krytí
zmluvu pred jej podpísaním skontroluje po stránke hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a finančného krytia (či sú na to schválené peniaze)
faktúru skontroluje pred jej preplatením (ihneď po prijatí faktúry) s dôrazom na
dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a finančné krytie. Ku každej faktúre musí
byť odvolanie na rozpočet obce, na uzatvorenú zmluvu a priložená objednávka (na
objednávke už musí byť záznam o vykonanej FK)

-

pred každým hotovostným výdavkom, aj nákupom za hotové musí byť vykonaná FK
(spravidla na objednávke)
FK podliehajú i všetky príjmové doklady, ktoré sa porovnávajú s rozpočtom obce
daňovými priznaniami, miestnymi poplatkami, uzatvorenými zmluvami, uzneseniami
OcZ a pod.

2. Priebežná FK (10 §)
-

priebežnú FK vykonáva poverený zamestnanec obce, s ktorého činnosťou kontrolovaná
finančná operácia súvisí
s priebežnej FK vyplýva vypracovanie písomného záznamu minimálne do piatich dní po
ukončení priebežnej FK a odovzdanie záznamu starostovi.

3. Následnú FK (§11) vykonáva HKO v zmysle § 11, § 12, § 13 a § 13a.
Čl. 5
Osoby poverené vykonaním FK
1. Na vykonávanie predbežnej FK podľa § 9 pre jednotlivé oblasti poverujem zamestnancov obce
Gerlachov uvedených v prílohe č. 1.
Čl. 6
Vykonanie FK
1. Finančnú kontrolu je povinný vykonať príslušný poverený pracovník a jej výsledok
zaznamenať na skontrolovanom doklade. Všeobecný obsah zápisu o vykonanej FK je
uvedený v prílohe č. 2.
Čl. 7
Účinnosť
1. Smernica č. 1/2005 bola schválená OcZ uznesením č. 9/2005 dňa 24.11.2005 a nadobúda
účinnosť 1. 1. 2006.
V Gerlachove dňa 24.11.2005
Ing. Ján Gašper
starosta obce

Schválil:

Ing. Peter Valachovič, CSc.
hlavný kontrolór obce
......................

Príloha č. 1
K Čl. 5
Osoby poverené vykonávaním FK
1. Na vykonávanie predbežnej FK §9 poverujem zamestnancov obce Gerlachov:

poverená osoba
Ing. Ján Gašper
starosta obce
počas jeho neprítomnosti poverený zástupca
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení

oblasť kontroly
- kapitálové výdavky
- uzatváranie zmlúv,
- účtovné doklady
- oblasť bežných všeobecných rozpočtových
výdavkov (objednávky, faktúry za energie
a opakujúce sa platby)
- nákup materiálu na zabezpečenie chodu
obce, AČ
- výdavky podľa VZN o podmienkach
poskytovania dotácie
z rozpočtu obce
- oblasť mzdová a personálna

Príloha č. 2
K Čl. 6
Vykonanie FK
O vykonanej predbežnej finančnej kontrole vykonať o finančnej operácií
(na zmluve, faktúre, objednávke, ...) zápis tohto znenia:
Predbežná finančná kontrola (FK) - § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o FK a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonaná.
Finančná operácia je v súlade s:
- s rozpočtom obce na príslušný kalendárny rok
- zmluvou č. ......................... z ........................
- objednávkou č. .................. z ........................
- uznesením OcZ č. .............. z ........................
- zák. č. 523/2003 .z. o verejnom obstarávaní
- VZN č. ................................z ..........................
Fakturované čiastky, množstvo tovaru, práce a služby sú v súlade s objednávku (zmluvou)
a skutočným dodaním.
Vykonanou predbežnou FK: - neboli zistené nedostatky.
- boli zistené tieto nedostatky:

Dátum :

........................................................
meno, priezvisko, a podpis

