Písomné odpovede na interpelácie poslancom zo zasadnutia OZ z 6.5.2020:
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uvádza, že na veb stránke obce medzi zverejnenými faktúrami ja
faktúra č. 2019100393 na predmet detektor kovu v sume 170,00 Eur, ktoré sa dajú zakúpiť aj
lacnejšie.
Starostka uvádza, že detektor bol zakúpený pre údržbára obce za účelom riešenie
vodovodných porúch a havárií, nakoľko niektorí občania zakryli vodovodné prípojky
kamenivom a detektor slúži na vyhľadávanie. Z dôvodu kvalitnejších parametrov na
vyhľadávanie šupátok do hĺbky je cena vyššia.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš žiada o predloženie príjmov a výdavkov za odpady za hniezdo na
Söprösi a rozčleniť na občanov s trvalým pobytom a ostatných poplatníkov.
Obec eviduje poplatníkov s trvalým pobytom v počte – 872 do 62 rokov
131 nad 62 rokov
---------------------1003 osôb
Ostatní platiaci z titulu nehnuteľnosti – 290 do 62 rokov
136 nad 62 rokov
---------------------426 osôb t.j. 42,5 % by bolo menej z príjmu
t.j. 1162 osôb x 25,- =29 050,267 osôb x 20,- 5 340,spolu 34 390,- narozpočtované / ak každý poplatník zaplatí/
Náklady –rozdeliť nie je možné , nakoľko množstvo odpadu sa odvezie naraz a platba sa
uskutočňuje dľa hmotnosti - za všetok komunálny odpad.
Starostka uvádza, že obec je povinná odstraňovať čierne skládky na katastrálnom území obce.
Nie je možné samostatne vyčísliť náklady na odpad z hniezda na Söprösi, nakoľko sa toto
hniezdo pravidelne týždenne čistí a odpad sa dováža do obce do kontajnerov na cintoríne a za
miestny obchod COOP Jednota. Vieme vyčísliť príjem na občanov s trvalým pobytom a na
ostatných daňovníkov.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš žiada starostku o písomné predloženie stanoviska v súvislosti
s vírusom COVID 19 a medializovanými informáciami o krátení podielových daní pre
samosprávy o predloženie informácií v akej výške presne prichádzajú podielové dane do našej
obce. Žiadame vyčísliť rozdiel príjmu podielových daní v % v mesiacoch marec a apríl 2020
a následne žiadame o informáciu aké boli prijaté úsporné opatrenia zo strany obce v súvislosti
s COVID 19.
Informácie o znížení podielových daní sme obdržali už niekoľkokrát a stále meniace sa čísla
od 26 % po 10%.
Podielové dane sú zasielané mesačne a nie v rovnakých výškach. Suma, ktorá je na rok 2020
určená pre obec Štitáre je v rozpočte - 277 176 ,-€ (viď na stránke MF SR)

za mesiac marec 2020 sme obdŕžali -

22 465 ,-€

za mesiac apríl

21 268 ,-€

2020 sme obdŕžali -

Zo strany obce boli prijaté maximálne úsporné opatrenia v súvislosti s COVID 19 na všetkých
úsekoch .

Ďalej navrhujeme zvolanie pracovného stretnutia, ktoré bude zamerané na podrobnú analýzu
rozpočtu obce a hľadanie možných úspor v jednotlivých jeho položkách.
Informácia môže by podaná zo strany obce v takom znení, kde je možnosť úspor financií –
KOMPETENCIA STAROSTKY Toto stretnutie navrhujeme uskutočniť najneskôr do zasadanie najbližšieho obecného
zastupiteľstva.
Poslanec Michal Beňo žiada starostku o písomné stanovisko k § 12 Zákona o rokovaní
obecného zastupiteľstva, nakoľko prerušuje vyjadrenie poslanca k bodom programu, či chápe
obsah tohto bodu aj do budúcna.
Pani starostka uvádza: V zmysle § 12 Zákona o obecnom zriadení bod 6:
Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom
programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca
právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak
zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Udelenie slova na základe prihlásenia poslancom na zasadnutí OZ nie je totožné
s prerušením, v prípade keď poslanec odbočí od bodu rokovania.
Podľa článku 6 Rokovacieho poriadku bod 14:
Poslanec obecného zastupiteľstva, ktorému bolo udelené slovo sa vyjadruje stručne,
jasne a výstižne k prerokúvaným bodom obecného zastupiteľstva.
Poslanec Michal Beňo uvádza, že niekoľkokrát sme sa bavili na poradách a stretnutiach, že
chceme zlepšiť fungovanie webovej stránky a chceme, aby na webe mali možnosť inzercie
miestni podnikatelia, aby občania mohli využívať miestnych podnikateľov.
Žiadam starostku o písomné stanovisko k možnosti inzercie miestnych podnikateľov na
webovej stránke ako aj k fungovaniu webovej stránky, naplánovanie stretnutia aj
s prevádzkovateľom.
Odpoveď:
Pre správcov webových sídiel obcí a miest platia okrem základných webových pravidiel aj
štandardy vyplývajúce zo zákona. Je potrebné ich rešpektovať a dodržiavať.
Zákonná povinnosť prevádzkovať webovú stránku platí pre mestá. Obce nemajú zákonnú
povinnosť prevádzkovať webovú stránku. Avšak z pohľadu informovanosti občanov, sa
v dnešnej dobe webová stránka považuje za samozrejmosť. Občania sú radi informovaní
o dianí v obci.

Pre webové stránky miest a obcí platia viaceré pravidlá, tzv. štandardy.
Jednou sú štandardy a druhou je zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Štandardy zabezpečujú, aby informácie na webe boli dostupné všetkým občanom.
V zmysle Výnosu MFSR 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
a následných noviel a spresnení. To znamená aj občanom slabozrakým, nevidiacim, alebo
inak telesne postihnutým. Túto požiadavku zabezpečuje webová stránka, ktorá je špeciálne
farebne nastavená a softvérovo naprogramovaná tak, aby umožnila bezbariérový prístup.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr vychádza zo zákona č. 211/2000 o slobodnom
prístupe k informáciám a jeho ďalších noviel. Pokiaľ má obec alebo mesto webovú stránku,
má povinnosť zverejňovať uvedené dokumenty na svojich webových stránkach.
Pokiaľ obec nemá webovú stránku, je povinná zverejňovať tieto dokumenty v obchodnom
vestníku. Nezáleží len na tom, kde zverejňovať uvedené dokumenty, ale aj na tom, ako ich
zverejňovať. Sú presne stanovené pravidlá, aké informácie sa pri jednotlivých dokumentoch
musia zverejňovať (štruktúrované metadáta). Tiež sú stanové presné termíny zverejňovania
dokumentov. So správnym zverejňovaním dokumentov súvisí aj ich čitateľnosť, či už
dokumentov na stiahnutie, alebo dokumentov, ktoré sú ako textová informácia na webovej
stránke.
Zo strany samosprávy je dôležité následne dodržať plnenie obsahu, aj to podlieha
štandardom. Dodávateľ veb stránky obce zmluvne garantuje, že webová stránka v dobe
platnosti zmluvy, spĺňa všetky zákonné požiadavky.
Sankcia za nedodržanie štandardov môže byť od 2 000 eur do 25 000 eur. Sankcii však vždy
predchádza hodnotenie webovej stránky Ministerstvom Financií SR, v ktorom sú porušenia
presne popísané.
Z toho vyplýva, že web stránka obce neslúži na inzercie miestnych podnikateľov.
Poslanec Michal Beňo uvádza, že zaregistroval, že sa vykonalo odburiňovanie záhonov na
cintoríne. Opakovane žiadame o informovanie vopred. Ak sa niečo objednáva, informujte
nás, pokúsime sa s tým pomôcť. Pri zle zadanej práci na začiatku nám do budúcnosti
vznikajú zbytočné náklady.
Zveľaďovanie obecného majetku ako aj riadenie prác je v kompetencie starostu.
Písomná odpoveď je totožná ako p.Kurucovej –kompetencie poslancov (viď dole).
Starostka sa dotazuje ako si predstavujú údržbu výsadby. Predsa obecné zastupiteľstvo nemá
v kompetencie riadenie chodu obce.
Poslankyňa Valéria Kurucová žiada o dodržiavanie schváleného rokovacieho poriadku.
Súhlasím – pre obe strany.
Poslankyňa Valéria Kurucová žiada starostku o písomné stanovisko k oslovovaniu poslancov
Tento, Títo traja, táto.
Aj v tomto prípade súhlasím o menovanie poslancov OZ ako aj starostky počas
rokovania obecného zastupiteľstva. Pokiaľ doteraz sa tak nekonalo ospravedlňujem sa .
Aj pani starostku ste porovnávali so starostkou obce Fetišovce( mail) .

Poslankyňa Valéria Kurucová -podľa § 11 Zákona 369/1990 Z. z. žiadam o vysvetlenie
a vyjadrenie, ako chápete tento zákon, o čom rozhoduje obecné zastupiteľstvo, keď ste na
zastupiteľstve 16.12.2019 hlásali, že nemáme právo na kontrolu čerpania rozpočtu .Po
schválení rozpočtu sa pani starostka ako sa vyjadrila či sa bude prosíkať týchto troch na čo
mám minút peniaze a na čo nie.
Pani starostka uvádza: Kompetencie obecného zastupiteľstva:
Podľa § 11 zákona SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sú kompetencie obecného zastupiteľstva nasledovné:
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je
mu vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu
uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí
záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu
určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých
oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a
zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona 11) a určiť najneskôr 90 dní pred
voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas
funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť
rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu
hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na
návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v
právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich
práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Dovolím si zaslať výňatok z materiálu školenia JUDr. Tekeliho o kompetenciách OZ a
starostu:
OZ a starosta sú postavené na rovnakú úroveň- rovnocenné orgány –
- nemožnosť vzájomného ukladania povinností. – je to alfou a omegou správneho
fungovania samosprávy.
• Zverenie kompetencie pre OZ v štatúte musí rešpektovať
požiadavku, že ide o základné otázky života obce – štatút nemá
zveriť do kompetencie OZ veci spadajúce do bežnej správy obce
– možné znefunkčnenie operatívneho výkonu obecnej správy.
Orgány obce majú totiž principiálne odlišný charakter – t. j., kým starosta je permanentne
fungujúci orgán, OZ je koncepčný orgán realizujúci svoju pôsobnosť na zasadnutiach
konajúcich sa s odstupom určitých časových intervalov.
• Zverenie kompetencie pre OZ v štatúte obce musí rešpektovať výhradnú kompetenciu
starostu –
OZ si nesmie v podzákonnom akte uzurpovať právomoc zákonom vyhradenú starostovi.
Vo vzťahu k starostovi obce nie je daná alternatívne – t.j. žiadna právomoc nemôže byť
súčasne zverená aj OZ, aj starostovi !!!
Vždy je založená právomoc iba jedného z orgánov obce.
• A ak zákon ani štatút výslovne nezveruje rozhodovanie o určitej otázke do právomoci
žiadneho z orgánov obce, tak v zmysle princípov budovania kompetencie orgánov
obce (t. j. kompetencia OZ daná pozitívne, kompetencia starostu daná negatívne) je v
danej veci založená právomoc starostu.
Je vymedzená negatívne − „rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú
zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu“.
• Do záležitostí zverených do výhradnej kompetencie starostu nesmie zasahovať OZ −
Rovnocenné orgány – OZ a starosta sú postavené na rovnakú úroveň.
Prejav - nemožnosť vzájomného ukladania povinností.
• Navzájom nepodriadené orgány – ich vzájomné vzťahy nie sú vzťahmi organizačnej
nadriadenosti a podriadenosti, teda nie sú vzťahmi vertikálnymi, ale sú vzťahmi
horizontálnymi.
• Sú orgánmi s vlastnou kompetenciou – ich kompetencia nie je daná alternatívne, v
každom jednotlivom prípade možno určiť, ktorý orgán je vecne príslušný vo veci konať
a rozhodnúť a následne niesť i zodpovednosť.
• Založený na vzťahoch koordinácie – ak má byť obecná správa vykonávaná v záujme
obyvateľov, musia byť vzťahy orgánov obce založené na vzájomnej spolupráci a nie „boji“
orgánov obce o moc a získanie prevahy pri správe obecných záležitostí.
.
Zovšeobecnenie viacerých prípadov: prokuratúra dospela k záveru, že
zamestnancov obce riadi starosta, preto im priame úlohy obecné zastupiteľstvo
nemôže ukladať, a to ani uznesením a ani prostredníctvom VZN ako skrytou formou
riadenia !

