
 

 

Správa o činnosti finančnej komisie za rok 2015 
 

 

 

 

Finančná komisia bola pri OZ Valaská Belá zvolená dňa 27.02.2015 

uznesením číslo 49/2015 a pracuje v zložení : 
 

Marian Híreš - predseda 

Bc. Ľudmila Podskočová 

Ing. Vladimír Mazán 

Ladislav Hronský - ako členovia. 
 

Od tohto dátumu a myslím že aj od začiatku pôsobenia nového OZ sa 

všetci aktívne zapájali do riešenia problémov, ktoré sa týkali vecí verejných a s 

tým súvisiacich čerpaní verejných financií. 

Činnosťou FK, ktorá sa v roku 2015 zišla 4 krát, bolo najmä dodržiavanie 

zákona 369/1990, zákona 138/1991, Zásad nakladania a hospodárenia s 

majetkom obce, vyjadrenie sa k zmenám rozpočtu obce, priebežné hodnotenie 

štvrťročných výsledkov plnenia rozpočtu obce, ako i účelovosť a efektívnosť 

vynaložených finančných prostriedkov, prerokúvanie návrhu rozpočtu obce 

Valaská Belá a programového rozpočtu obce Valaská Belá a spolupráca 

s ostatnými komisiami OZ. 

Tu ale musíme konštatovať, že nie vždy sa vedenie obce, to znamená starosta  a 

niektorí členovia OZ /viď hlasovanie/ správali v súlade s hore uvedenými  

právnymi predpismi. 

Ako príklad uvediem napr: 

Prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska, kde bola s pani Antóniou 

Bryndzovou uzavretá nájomná zmluva až po mesiaci jej pobytu v budove. 

Ďalším markantným bezplatným prenájmom majetku obce je kauza so 

spoločnosťou Maxitt  Network, ktorú toto OZ rieši už prakticky 9 mesiacov, 

zatiaľ bezvýsledne a firma pôsobí a bezodplatne užíva majetok už štvrtý rok, 

kauza pretrváva aj po zmene vlastníka spoločnosti, /prevzal Kinet s.r.o./, ktorý 

pôsobí aj naďalej bez aspoň predbežnej zmluvy o budúcej zmluve, tým obec 

prichádza o finančné prostriedky za prenájom obecného majetku. 

Tiež by sme chceli poukázať aj na rozdielne nájomné zmluvy, týkajúce sa 

prenájmu priestorov v budove Zdravotného strediska, kde je tiež nepomer cien 

nájomného. 

 

 



Ďalším bodom tejto správy je aj tolerancia čiernych stavieb v obci 

Valaská Belá. Tu sa ale tomu netreba čudovať, pretože sama obec ide 

príkladom. Máme tým na mysli „DIELO“ Úprava verejného priestranstva, 

cintorín Valaská Belá, kde obec preinvestovala cca 60 000€, samozrejme bez 

stavebného povolenia, dielo je nedokončené podľa projektu, ale faktúry boli 

veľkodušne uhradené. 

Čo sa týka správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, o týchto problémoch sa 

na zasadnutiach OZ hovorilo veľmi často. Týkalo sa to najmä stavu budov vo 

vlastníctve obce, o ktorých podal správu pán Viktor Kotian, predseda komisie 

výstavby, ÚP a ŽP, ktorý aj s pánom Ing. Vladimírom Mazánom – členom 

finančnej komisie vykonali obhliadku týchto nehnuteľností. 

Kritike zo strany komisie sa nevyhla ani autodoprava, kde, až myslím do 

11/2015, absentovala aj smernica o používaní služobných motorových vozidiel. 

Zaujímavým materiálom, na ktorý upozorňujeme je aj“ kapitola zmlúv, faktúr a 

objednávok“. Jedná sa o to, že nie všetky tieto doklady obsahujú podrobnejšie 

špecifikácie objednaných tovarov, služieb a prác, čo absolútne popiera 

transparentnosť v samospráve.  

Neúčinným mrhaním by sme mohli nazvať aj napr. vyhotovovanie GP, ktoré sa 

dali vypracovať, ale prakticky zatiaľ zbytočne, pretože nesplnili účel, kvôli 

ktorému sa dali vyhotoviť. 

Záverom tejto správy by sme chceli upozorniť aj na dodržiavanie VZN o dani 

za užívanie verejného priestranstva.  

Taktiež treba venovať zvýšenú pozornosť aj kapitole „ODPADY“ kde obec 

ročne vynakladá viac ako 70 000,-€ na likvidáciu odpadu, pričom výnos 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je zhruba 46 000,- € 

a ostatné náklady sú dotované z rozpočtu obce. 

No a ešte jedna závažná pripomienka k celému dianiu v obci. 

Obec v roku 2015 nepodala ani jednu výzvu na čerpanie prostriedkov z 

Eurofondov. Musíme upozorniť na skutočnosť, že obci chýba aktuálne 

spracovaný rozvojový a strategický dokument - Program rozvoja obce (podľa 

starého zákona Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce), ktorým 

sa stanovujú strategické oblasti, priority a konkrétne projektové zámery, spolu 

s možnosťami ich financovania.  

Jedným z predpokladov dobrého spravovania územia na miestnej úrovni sú 

transparentné pravidlá striktne dodržiavané zo strany samosprávy, úradov, 

podnikateľov a občanov. Aby bolo možné zodpovedne umiestniť stavby, 

rodinné domy, služby, či turistické vybavenie, zeleň a pod., je potrebné mať 

schválený a všeobecne rešpektovaný aktuálny územný plán, ktorý je 

podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy a poskytuje 

isté záruky pre investičné činnosti. Z dôvodov požiadavky efektívneho využitia 

zdrojov býva možnosť získania dotácií a grantov podmieňovaná existenciou 

územného plánu a hlavne obsiahnutím daných zámerov v ňom. Táto podmienka 



sa uplatňuje najmä v prípade fondov EÚ, vývoj však smeruje k tomu, že 

v budúcnosti sa bude vzťahovať aj na príspevky zo štátneho rozpočtu. 

Upozorňujeme na skutočnosť, že územný plán obce Valaská Belá je zastaralý 

a nie je v digitálnej podobe, čo v dnešnej dobe je pre projekty nevyhnutné.  
 

 

 

 

Vo Valaskej Belej, 08.12.2015 
 

Predseda FK  Marian Híreš 
 


