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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík  

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička  

 p. Peter Minárik  

 p. Ján Mokráň  

 p. Dana Zápotočná  

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová  

   

Zapisovateľka: p. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 
 
 
 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Nájomná zmluva (Slovenská pošta) 
4. Správa o financovaní MŠ za rok 2010 
5. Správa o kontrole financovania TJ Tatran Bobot za rok 2010 
6. Správa o prešetrení rozšírenia pracovných úväzkov/pracovníci – kuchárka ŠJ, učiteľka 

MŠ, kurič resp. údržbár OU 
7. Prevádzkový poriadok – viacúčelové športové ihrisko 
8. Došlá pošta 
9. Rôzne 
10. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Ľ.Tunega, ktorý konštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných 
poslancov OZ a ostatných občanov obce. Prítomných oboznámil s programom rokovania. 
 
Overovatelia zápisnice:  

- p. Luboš Hloža 
- p. Ján Mokráň 

 
U z n e s e n i e  č .  2 4 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Program rokovania OZ a overovateľov zápisnice. 
Za program rokovania hlasovali: 7 poslanci 

2. Kontrola uznesenia 

Kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia po bodoch prešla hl. kontrolórka Ing. V. Filinová  
 

- č.13/2011 – nájomná zmluva so slov. poštou – bod programu OZ 25.3.2011 – 
uznesenie splnené 

- č.14/2011 – správa financovania MŠ za rok 2010 – bod programu OZ 
25.3.2010 uznesenie splnené 

- č.15/2011 a č.16/2011–VZN o poskytovaní dotácií – uznesenie splnené 
- č.17/2011 – VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby – uznesenie splnené 
- č.18/2011 – voľba predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu 

a kompetencie komisie – uznesenie splnené 
- č.19/2011 – voľba člena do rady školy pre MŠ – uznesenie splnené 
- č.20/2011 – voľba výberovej komisie – projekty na zateplenie – uznesenie 

splnené 
- č.21/201 – správa o financovaní TJ a prešetrenie úväzkov pracovníkov ŠJ, MŠ 

a kuriča – uznesenie splnené 
 
Mimoriadne OZ konané dňa 28.2.2011  
 
- č.22/2011 – výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie – uznesenie splnené 
- č.23/2011 – výber spracovateľa podania žiadosti na výzvu zatepľovanie budov 

z dotácií Ekofondu – uznesenie splnené 

3. Nájomná zmluva – Slovenská pošta 

Starosta obce Ľ. Tunega vstúpil do jednania s pracovníkmi Slovenskej pošty o zvýšenie 
nájomného pošty za obecné priestory, nakoľko slov. pošta nesúhlasila so zvýšením 
mesačného nájmu zostáva v platnosti nájom podľa doterajšej nájomnej zmluvy. 
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4. Správa o financovaní MŠ za rok 2010 

Na základe uznesenia č. 14/2011 hl. kontrolórka predniesla správu o financovaní MŠ, ŠJ 
a ŠKD, pretože tieto subjekty sú financované z podielových daní obce (40 % podielových 
daní) Mimoriadnou kontrolou zistila, že obec v rámci podielových daní v roku 2010 prijala na 
prevádzku MŠ, ŠJ a ŠKD sumu 63 555,50 € a vynaložila prostriedky v sume 68 121,49€, čím 
obec na poskytovanie originálnych kompetencií na úseku školstva bola stratová sumou 
4 484,99 € (podrobná správa tvorí prílohu č.1) 
V rámci mimoriadnej kontroly prepočítala hl. kontrolórka aj financovanie MŠ, ŠJ a ŠKD na 
rok 2011 podľa normatívov vyšla suma 91 974,46 € a 40% podielových obce, ktoré má dostať 
obec v roku 2011 podľa aktuálneho stavu zverejneného na stránke Ministerstva financií činí 
74 334,40 €  
Na základe týchto prepočtov výška financií podľa normatívov nekorešponduje so sumou 40% 
podielových daní. Vzniká tu rozdiel v sume 17 640,06 €. Podľa týchto skutočností poslanci 
navrhli, aby hl. kontrolórka zistila a objasnila prečo v prepočtoch vzniká taký veľký rozdiel, 
že treba kontaktovať kompetentné osoby napr. Krajský školský úrad alebo aj Ministerstvo 
financií a školstva. 
 

U z n e s e n i e  č .  2 5 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Do 3 mesiacov zistiť a spracovať správu hl. kontrolórkou 
Ing. V. Filinovou, prečo nekorešponduje 40% podielových 
daní s prepočtami podľa normatívov a aká presná suma z 
podielových daní patrí MŠ, ŠJ a ŠKD. 
Za uznesenie hlasovali:7 poslanci  

5. Správa o kontrole financovana TJ Tatran Bobot za rok 2010 

Správu o financovaní TJ Tatran Bobot na základe uznesenie č.21/2011 prečítala hl. 
kontrolórka. Mimoriadnou kontrolou Ing. V. Filinová zistila, že obci Bobot vznikli náklady na 
prevádzku TJ Tatran v sume 4 648,70€ kde boli započítaná priama dotácia a faktúry za 
energie, pretože v budove TJ sídli aj podnikateľský subjekt. (podrobná správa tvorí prílohu 
č.2) Ing. B. Michalička predniesol výhrady k účtovníctvu, ako môžu byť faktúry za energie 
zaúčtované ako dotácie. Vyjadril sa, že v roku 2010 je veľa nejasností v účtovníctve a na jeho 
podnet starosta obce navrhol, aby sa vykonal audit, zameraný na kontrolu účtovníctva. Na 
výber auditora si poslanci OZ navrhli a následne aj odhlasovali výberovú komisiu v zložený z 
poslancov OZ a občanov Ing. I. Pokornej a Ing. A. Doktora. 
 

U z n e s e n i e  č .  2 6 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Vykonať audit, zameraný na kontrolu účtovníctva za rok 
2010 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
U z n e s e n i e  č .  2 7 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Výberovú komisiu na výber auditora v zložení :poslanci 
OZ a občania Ing. I. Pokorná a Ing. A. Doktor. 
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Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

6. Správa o prešetrení rozšírenia pracovných úväzkov  

Na základe uznesenia č. 21/2011 hl. kontrolórka prešetrila zvýšenie pracovných úväzkov 
kuchárky ŠJ – zvýšenie úväzku bolo opodstatnené podľa vyhlášky Ministerstva školstva 
č.330/2009 Z.z o školskom stravovaní, učiteľky MŠ – zvýšenie úväzku bolo opodstatnené 
podľa vyhlášky Ministerstva školstva č. 306/2008 Z.z o materských školách a zvýšenie 
úväzku kuriča MŠ resp. údržbára OU podľa názoru hl. kontrolórky nebolo opodstatnené k 
obdobiu kedy sa úväzok zvyšoval (október 2010) – podrobná správa tvorí prílohu č.2. 
Poslanec Ing. Boris Michalička uviedol, že jeho interpelácia nebola správne interpretovaná a 
uviedol, že ako obec určite týchto zamestnancov potrebujeme a aj chceme. Na otázku 
poslanca Ing. Boris Michaličku, či bolo rozšírenie pracovných úväzkov schválené uznesením 
OZ odpovedala hlavná kontrolórka, že takéto uznesenia neboli doteraz schválené. Ďalšou 
otázkou poslanca bolo, či pracovné zmluvy, ktoré podpísal bývalý starosta, mohol uzavrieť 
bez predchádzajúceho schválenia v OZ. Hl. kontrolórka uviedla, že toto nebolo z hľadiska 
zákonnosti správne. Na základe návrhu Ing. Borisa Michaličku a odporúčania hl. kontrolórky 
Ing. V. Filinovej OZ súhlasilo so zvýšenými všetkých pracovných úväzkov a dodatočne ich aj 
schválilo. 
 

U z n e s e n i e  č .  2 8 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Zvýšenie pracovných úväzkov na plné: kuchárke ŠJ, 
učiteľke MŠ a kuričovi MŠ resp. údržbárovi OU. 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

7. Prevádzkový poriadok – viacúčelové ihrisko 

Starosta obce navrhol poslancom OZ úpravu prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska: 
- upraviť čas prevádzkovania pre verejnosť v letnom období od 16,00 hod. do 

22,00 hod., nedele, soboty a sviatky od 10,00 hod. do 22,00 hod. a v zimnom 
období od 16,00 hod do 21,00 hod. nedele, soboty a sviatky od 10,00 hod. do 
21,00 hod.  

- upraviť sadzbu užívania ihriska z 3€ za každú začatú hodinu na 5€ pre občanov, 
ktorí nemajú v našej obci trvalý pobyt 

- upraviť sadzbu za použitie verejného osvetlenia z 3€ za každú začatú hodinu na 
5€  

 
Poslanec Ing. Boris Michalička upozornil starostu, aby dodržiaval rokovací poriadok OZ a ku 
každému bodu programu predložil on, alebo predkladateľ daného návrhu, resp. bodu aspoň 
krátku dôvodovú správu s návrhom uznesenia a zaslal aj všetky potrebné materiály k 
rokovaniu, ako je napr. v tomto bode súčasný prevádzkový poriadok ihriska. Je zrejmé, že až 
po preštudovaní všetkých dodaných materiálov sa dá relevantne rozhodnúť v daných veciach. 
 
Poslanci OZ s úpravou prevádzkových hodín viacúčelového ihriska súhlasili, ale so zvýšením 
poplatku za užívanie ihriska nesúhlasili, treba prešetriť či môžeme vyberať poplatok za 
užívanie ihriska podľa zmluvy s Úradom vlády SR, pretože na realizáciu boli použité financie 
z dotácií štátu. 
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Pani D. Ďuriačová vstúpila do rozpravy a oslovila poslancov OZ, aby schválili prevádzkový 
poriadok detského ihriska, ktoré sa nachádza v areáli MŠ. Detské ihrisko pod názvom 
„Športové relaxačné ihrisko Lienka“ v spolupráci s Občianskym združením MŠ bude dňa 
1.4.2011 otvorené aj pre verejnosť. V súvislosti s otvorením ihriska požiadala poslancov či 
obec Bobot prispeje na dofinancovanie ihriska (zakúpenie prepravky na hračky do 
pieskoviska a nákup tabule – označenie ihriska). OZ súhlasilo s dofinancovaním ihriska 
v sume 100 €, ale prevádzkový poriadok neodsúhlasilo, pretože nebol predložený 
k preštudovanie včas. Dohodli sa, že Prevádzkový poriadok schvália dodatočne po 
preštudovaní. 
 

U z n e s e n i e  č .  2 9 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Prevádzkový čas viacúčelového ihriska: 
Letné obdobie: 16.00 – 22.00 hod. nedele, soboty a 
sviatky 10.00 – 22.00 hod 
Zimné obdobie: 16.00 – 21.00 hod. nedele, soboty 
a sviatky 10.00 – 21.00 hod 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
U z n e s e n i e  č .  3 0 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Finančnú čiastku na dofinancovanie „Športového 
relaxačného centra Lienka „ v sume 100 €  
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

8. Došlá pošta 

- prešetrenie „čiernej prevádzky – autoservisu a lakovne“ – starosta Ľ. 
Tunega prečítal poslancom OZ anonymný list občanov, ktorí poukazujú na 
nelegálnu prevádzku autoservisu a lakovne p. P. Mitáča. Starosta konštatoval, 
že prvé kroky boli s majiteľom prevádzky prekonzultované a prešetrenie 
vykonávajú aj kompetentné úrady na ktoré bol list adresovaný. 

 
- žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – do došlej pošty obecného 

úradu bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre 
„Svojpomocný klub stomikov ILCO Trenčín“. Vzhľadom k tomu, že toto 
združenie má člena aj z našej obce Bobot, OZ navrhlo a následne schválilo 
finančnú podporu v sume 20 €. 

 
U z n e s e n i e  č .  3 1 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Finančnú podporu „Svojpomocnému klubu stomikov 
ILCO Trenčín„ v sume 20 € 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
- list p. D. Súlčanovej – vedúca pošty p. D. Sulčanová zaslala list, v ktorom 

opisuje aký veľký význam má v našej obci aj keď malá prevádzka Slovenskej 
pošty a že sú tu hlavne pre občanov našej obce. 
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 Apeluje na poslancov OZ a na starostu obce, aby dobre prehodnotili zvýšenie  
 nájmu pošty, pretože je možné že pri zvýšení nájmu by Slovenská pošta mohla  
 prevádzku aj zrušiť. Starosta obce aj poslanci OZ list pani vedúcej zobrali na  
 vedomie. 
 
- Žiadosť o finančnú podporu – dňa 25.3.2011 bol doručený list osobne p. D. 

Gunárovou o poskytnutie finančnej podpory na pohreb zosnulej M. Galkovej 
Poslanci OZ sa vyjadrili k listu v zmysle, že zosnulá má viacero rodinných 
príslušníkov a treba ich osloviť či majú dostatočné financie na pohreb. Navrhli 
starostovi obce, aby sa spojil s príbuznými a riešil situáciu podľa svojho 
uváženia, v prípade že rodina nebude mať financie obec môže uhradiť poplatok 
za dom smútku a hrobové miesto.  

  
U z n e s e n i e  č .  3 2 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote žiada : 
Starostu obce, aby prešetril situáciu či rodina dokáže 
uhradiť náklady na pohreb. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci (p. Hloža,  
Ing. Michalička, Ing. Janošík, p. Marušek, p. Mokráň, 
p.Minárik ) 
Zdržala sa : p.Zápotočná 

9. Rôzne 

- Dôvodová správa Ing. J. Jánošíka – predseda Finančnej a sociálnej komisie 
Ing J. Jánošík predložil OZ dôvodovú správu, ktorá zahŕňa úlohy a kompetencie 
Finančnej a sociálnej komisie OZ  
Úlohou Finančnej a sociálnej komisie OZ je: 
- príprava rozpočtu obce, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia 
- prerokovanie záverečného účtu obce, rozbor výsledkov hospodárenia,  
 výsledky inventarizácie majetku obce 
- prerokovanie návrhov na prijatie úverov príprava návrhov na úpravu výšky  
 daní, poplatkov a cien za poskytované služby 
- kontrola dodržania zásad hospodárenia, nakladania, správy a efektívneho  
 využívania majetku obce 
- riešenie problematiky vysporiadania pohľadávok obce; vymáhanie,  
 odpustenie, predaj pohľadávok 
- posudzovanie žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností a hmotného 

 investičného majetku obce 
 
Predseda komisie navrhol starostovi obce aby dal schváliť prednesené úlohy 
a kompetencie. 
 

U z n e s e n i e  č .  3 3 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Vymedzené činnosti a kompetencie Finančnej a sociálnej 
komisie a dopĺňa uznesenie č.1/2011: 
- príprava rozpočtu obce, kontrola plnenia rozpočtu a 
efektívneho hospodárenia 
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- prerokovanie záverečného účtu obce, rozbor výsledkov 
hospodárenia, výsledky inventarizácie majetku obce 
- prerokovanie návrhov na prijatie úverov príprava 
návrhov na úpravu výšky daní, poplatkov a cien za 
poskytované služby 
- kontrola dodržania zásad hospodárenia, nakladania, 
správy a efektívneho využívania majetku obce 
- riešenie problematiky vysporiadania pohľadávok obce; 
vymáhanie, odpustenie, predaj pohľadávok 
- posudzovanie žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností 
a hmotného investičného majetku obce 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
- Pripomienky poslancov a občanov: 
- občania sa sťažovali na plastové flaše, ktoré sa skladujú pri OU, že pri 

nepriaznivom počasí lietajú po obci. Starosta obce sa vyjadril, že vrecia sa  
dávajú do ohrady za poštou a v rámci Mikroregionu sa podával aj nový projekt 
na zberne dvory, takže ak sa projekty zrealizujú tak problém s triedením odpadu 
už nebude. 

- čo sa bude robiť s pieskom, ktorý zostal po zime na hlavnej ceste – musíme 
oslovil správu ciest prípadne čistenie ciest riešiť vlastnými pracovníkmi.  

- sťažnosti k vývozu odpadu k potokom, na Chrasky, na Pažite, Motešický járok 
a v časti medzi Bobotskou Lehotou a Horňanmi – občania navrhujú často hlásiť 
v obecnom rozhlase a upozorňovať občanov, aby nevyvážali odpad tam kde 
nemajú, prípadne občanov pokutovať, pretože porušujú zákon o znečisťovaní 
životného prostredia. Treba umiestniť viac zákazových tabúl v časti Chrasky, 
Pažite a za futbalovým ihriskom. 

- otázka ako sa bude riešiť drobný stavebný odpad- obec zabezpečila kontajner, 
ktorý je umiestnený v areáli zdravotného strediska, ale je uzamknutý aby sme 
vedeli kto tam odpad dovezie.  

- občania sa pýtali či sa plánuje rozšírenie cintorína, prípadne zriadiť urnový 
hájik 

10. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta poďakoval za účasť a 
rokovanie OZ ukončil. 
 

Overovatelia zápisnice: p. Luboš Hloža  

 p. Ján Mokráň  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  
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Príloha č.1 
 

Hlavná kontrolórka obce Bobot 

 

  Správa z mimoriadnej kontroly č. 2/2011 
 

 

Na základe návrhu poslanca, Ing. Borisa Michaličku a následne prijatého uznesenia č. 

14/2011 dňa 25.2.2011 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bobote bola hlavnou 

kontrolórkou obce Bobot vykonaná mimoriadna kontrola zameraná na financovanie MŠ 

v Bobote za rok 2010. 

 

V roku 2010 obec Bobot prijala podielové dane v sume 149 235,12 Eur, z ktorých v zmysle 

§2, ods. 1, písm. c) Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 40 % je určených v našom 

prípade podľa počtu žiakov (poslucháčov) materskej školy, školského zariadenia (školská 

družina) a podľa počtu potenciálnych stravníkov. To znamená, že finančné prostriedky 

v sume 59 694 Eur boli obci pridelené na financovanie originálnych kompetencií na úseku 

školstva v obciach. Okrem podielových daní bolo obci na rok 2010 v zmysle § 6b zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov poukázaných po úprave 2 486 Eur na tzv. predškolskú výchovu, pričom 

v roku 2010 prijala podľa Čerpania finančného rozpočtu 2010 z Krajského školského úradu 

na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, dotáciu vo výške 1 624 

Eur. Táto suma zodpovedá výške príspevkov len za 8 mesiacov podľa pridelených 

prostriedkov pred úpravou (203 Eur/mesiac). Tento rozdiel bol spôsobený tým, že účtovníčka 

zvyšnú sumu nezaúčtovala do Plánu čerpania finančného rozpočtu 2010. Okrem príjmov zo 

ŠR obec získala na prevádzku MŠ a ŠKD aj vlastné príjmy, a to vo forme príspevkov rodičov. 

Príspevky rodičov na deti umiestnené v MŠ za rok 2010 predstavovali 843,50 Eur a príspevky 

rodičov na deti umiestnené v ŠKD boli vo výške 532 Eur. Na tomto mieste si však dovolím 

povedať, že príjmy z príspevkov rodičov za deti v MŠ sa mi zdajú príliš nízke v porovnaní 

s príspevkami, ktoré rodičia platia za deti v ŠKD. V ŠKD trávia deti omnoho menej času ako 

v MŠ a pritom príspevkov je v oboch prípadoch stanovený na sumu 3,49 Eur/mesiac.  

Celkovo obec prijala 63 555,50 Eur na financovanie MŠ. Nemožno však povedať, že to boli 

prostriedky určené len na materskú školu, ale sú v tom zahrnuté prostriedky na financovanie 

ŠKD a ŠJ. Dôležité je poznamenať, že obec v súlade s § 6 ods. 12, písm. a) zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených 

krajským školským úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných 

prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu 30a) pre základné umelecké školy a 
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školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v zmysle § 6 ods. 12, písm. d) a e) 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 30b) a dieťa školského 

zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením, 30d), čiže sama 

rozhoduje o použití finančných prostriedkov pridelených na základe počtu žiakov v MŠ, ŠKD 

a potenciálnych stravníkov. 

 

Prevádzka MŠ predstavovala pre obec nielen príjmy ale rovnako i výdavky. Najväčší objem 

prostriedkov sa vynaložilo na mzdy zamestnancov MŠ, medzi ktorých sú zaradené 4 učiteľky 

MŠ, kurič a školníčka (resp. upratovačka). 3 učiteľky pracovali na hlavný prac. pomer a 1 

učiteľka pracovala do konca augusta 2010 na polovičný úväzok. Od 1.9.2011pracuje nová 

učiteľka s vyšším dosiahnutým vzdelaním na plný pracovný úväzok, čo predstavovalo pre 

obec zvýšenie mzdových nákladov. V roku 2010 obec vynaložila na mzdy zamestnancov MŠ 

finančné prostriedky v sume 39 839,02 Eur, z čoho 29 662,64 Eur predstavovali mzdy 

vyplatené zamestnancov a 10 176,38 boli náklady na odvody. Druhou najväčšou nákladovou 

položkou boli faktúry za energie. V roku 2010 prišli obci nasledovné faktúry za plyn v MŠ 

       Celkovo  1/3 sumy 

• DF2010/10     1 338,-   446,- 

• DF2010/30     1 298,-   432,67 

• DF2010/41     1 222,-   407,33 

• DF2010/77      669,-   223,- 

• DF2010/89      258,-    86,- 

• DF2010/106      109,-    36,33 

• DF2010/137      100,-    33.33 

• DF2010/170      99,-    33,- 

• DF2010/190     1 266,60  422,20 

• DF2010/216      730,-   243,33 

• DF2010/236     1 208,-   402,67 

• DF2010/249     1 423,-   474,33 

SPOLU     9 720,60  3 240,19 

 

Keďže pre budovu MŠ, ŠJ a ZŠ je nainštalovaný iba 1 plynomer, jednotlivé faktúry sa delia 

na 3 časti a v takej sume sa účtujú ako náklady na jednotlivé strediská. Rovnako to funguje 

i v prípade vody, na ktorú obec v MŠ na základe prijatých faktúr vynaložila prostriedky 

v sume 199,76 Eur. Náklady na elektrickú energiu v MŠ predstavovali 703,33 Eur.  



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 11 - 

V roku 2010 obec vynaložila 1 698,22 Eur na učebné pomôcky a na hračky použila 19,90 

Eur. Obci vznikli v danom sledovanom období náklady na telefón v sume 354,12 Eur a na 

všeobecný materiál vynaložila peňažné prostriedky v sume 898,36 Eur. Okrem týchto 

nákladov obci vznikli v súvislosti s MŠ náklady na cestovné vo výške 71,40 Eur, na školenia 

v sume 20 Eur a na vystúpenia v sume 23 Eur. Celkovo obec v roku 2010 vynaložila na 

prevádzku MŠ 47 067,30 Eur. 

 

Dovolím si pri financovaní MŠ spomenúť i výdavky obce na ŠJ a ŠKD, nakoľko v rámci 40 

% pridelených z podielových daní sú určené peňažné prostriedky i na tieto zariadenia. Obec 

na ŠJ v roku 2010 vynaložila prostriedky v sume 12 566,86 Eur a na ŠKD 8 487,33 Eur 

a obec prijala príspevok na stravné v hmotnej núdzi 81 Eur. Na originálne kompetencie obce 

na úseku školstva obec Bobot v roku 2010 vynaložila prostriedky v sume 68 121,49 Eur. Ak 

by sme to komplexne posudzovali, možno povedať, že obec je na poskytovaní originálnych 

kompetencií na úseku školstva stratová, a to až 4 484,99 Eur. Teraz je dôležité sa zamyslieť, 

ako túto situáciu čo najlepšie vyriešiť a najmä čo najskôr. Ak chceme zveľadiť našu obec, 

musíme pristúpiť k takým úsporným opatreniam, aby sme ušetrili na miesta, kde sa to dá 

a tieto prostriedky presunuli do kapitálových výdavkov, napr. na zateplenie MŠ, ZŠ... 

 

Vypracovala: Ing. Veronika Filinová 
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Príloha č.2 
 
Hlavná kontrolórka obce Bobot 

 

  Správa z mimoriadnej kontroly č. 1/2011 
 

 

Na základe interpelácie poslanca, Ing. Borisa Michaličku vo veci TJ a rozšírenia pracovných 

úväzkov zamestnancov obce a následne prijatom uznesení č. 21/2011 bola hlavnou 

kontrolórkou obce Bobot vykonaná mimoriadna kontrola zameraná na: 

1. financovanie Televýchovnej Jednoty Tatran Bobot v roku 2010 a 

2. rozšírenie 3 pracovných úväzkov zamestnancov obce – kuchárka v ŠJ, kurič (resp. 

údržbár) obce, učiteľka v MŠ. 

 

 

1. Financovanie Telovýchovnej Jednoty Tatran Bobot v roku 2010 

 

 

Na základe vykonanej kontroly zameranej na financovanie Telovýchovnej Jednoty Tatran 

Bobot bolo zistené, že v sume príspevkov obce Tatranu Bobotu vo výške 1695,- Eur boli 

okrem priamej dotácie v sume 333,- Eur zahrnuté dodávateľské faktúry za plyn za 1. polrok 

2010. Keďže v budove kabín sídli nielen občianske združenie Telovýchovná Jednota Tatran 

ale i jeho podnikateľský subjekt, s ktorým je podpísaná nájomná zmluva. Z tohto dôvodu 

účtovníčka považovala za potrebné časť faktúr za plyn, ktoré predstavujú pomerne vysokú 

nákladovú položku, označiť ako dotácie. Proti tomuto zatriedeniu nemám žiadne výhrady, 

keďže do 25.2.2011 nebolo poskytovanie dotácii z rozpočtu obce Bobot upravené 

všeobecným záväzným nariadením a v budove sídli podnikateľský subjekt. Účtovníčka do 

príspevkov zahrnula 6 nasledovných faktúr: 

• DF2010/9     292,- 

• DF2010/21     292,- 

• DF2010/29     284,- 

• DF2010/44     266,- 

• DF2010/74     147,- 

• DF2010/86      57,- 

• DF2010/105      24,- 

SPOLU     1 362,- Eur 

 

Ďalšou položkou rozpočtu obce súvisiacou s prevádzkou Telovýchovnej Jednoty je príspevok 

obce na plyn TJ, v ktorej sú zahrnuté faktúry od SPP, a.s. za 2.polrok roku 2010 

a z nevysvetliteľného dôvodu je v tejto položke zahrnutá úhrada za nákup športového 
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materiálu určeného do priamej spotreby v sume 30,58 Eur. Táto úhrada by mala byť zaradená 

do všeobecných príspevkov. V 2. polroku bolo zúčtovaných 6 dodávateľských faktúr od SPP, 

a.s., a to: 

• DF2010/136      22,- 

• DF2010/171      23,- 

• DF2010/192     228,29 

• DF2010/214     155,- 

• DF2010/234     256,- 

• DF2010/250     302,- 

SPOLU      986,29 Eur 

 

Obec Bobot v roku 2010 vynaložila na vykurovanie plynom TJ finančné prostriedky v sume 

2 348,29 Eur.  

 

Okrem faktúr za plyn obci v sledovanom období vznikli ďalšie energetické náklady týkajúce 

sa Telovýchovnej Jednoty, a to náklady na vodu a elektrinu. V roku 2010 bolo obci za objekty 

TJ dodané nasledovné faktúry za elektrinu: 

• DF2010/3     533,60 

• DF2010/127      525,74 

SPOLU      1 059,34 Eur 

 

Obci Bobot boli v sledovanom období vyfakturované tieto faktúry za vodu v objektoch TJ: 

• DF2010/19     149,80 

• DF2010/111     336,23  

• DF2010/194     179,57 

• DF2010/246      53,13___ 

SPOLU     718,73 Eur  

 

Ďalším nákladom spojeným s Telovýchovnou jednotou sú poplatky za telefón v TJ: 

• DF2010/66      15,41 

• DF2010/52      15,41 

• DF2010/38      15,41 

• DF2010/73      15,41 

• DF2010/82      15,41 

• DF2010/115      15,41 

• DF2010/150      15,41 

• DF2010/158      15,41 

• DF2010/212      15,41 

• DF2010/225      15,41 
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• DF2010/255      19,83____ 

SPOLU     189,34 Eur 

 

Celkovo obci Bobot v roku 2010 vznikli náklady na podporu športu a TJ vo výške 4 648,70 

Eur. Po vykonaní mimoriadnej kontroly bolo zistené, že suma výdavkov na TJ 

nekorešponduje so sumou výdavkov predtým prezentovanou (5 365,93 Eur). Tento nesúlad 

bol pravdepodobne spôsobený tým, že účtovníčka zaúčtovala celú faktúru od energetikov na 

TJ a až po mojej kontrole túto sumu rozúčtovala na jednotlivé strediská.  

 

2. Rozšírenie 3 pracovných úväzkov zamestnancov obce 

 

K 1.10.2010 bol polovičný pracovný úväzok kuriča zmenený na plný pracovný úväzok. Podľa 

môjho názoru táto úprava nemala relevantné opodstatnenie. Nezistila som žiadny 

opodstatnený dôvod na rozšírenie úväzku, keďže zmena bola vykonaná na konci jesenného 

obdobia a začiatkom zimného obdobia, kedy je pracovná náplň kuriča (resp. údržbára) 

v porovnaní s letným obdobím pomerne znížená a je zameraná najmä na zabezpečenie 

vykurovania budov ZŠ, MŠ a OÚ. Síce je v zimnom období práca súvisiaca s vykurovaním 

náročnejšia, ale v predchádzajúcich obdobiach kurič túto úlohu zvládal s polovičným 

úväzkom. Určité opodstatnenie by táto úprava mala, keby bola vykonaná ihneď po otvorení 

viacúčelového ihriska a bola spôsobená rozšírením pracovnej náplne kuriča o prevádzku tohto 

ihriska, ktorú má na starosti. Ale keďže k zmene došlo až koncom jesene, kedy sa končí aj 

sezóna outdoor športov, zmena pracovného pomeru s viacúčelovým strediskom nesúvisela 

a teda nemá žiadne opodstatnenie. 

 

K 1.9.2010 bol zmenený 60 %-ný pracovný úväzok pomocnej kuchárky ŠJ na hlavný 

pracovný pomer, čo bolo podmienené zvýšením počtu stravníkov v ŠJ. Keďže predchádzajúca 

pomocná kuchárka odmietla ponuku pracovať na plný úväzok, k 1.9.2010 bola do pracovného 

pomeru prijatá nová pomocná kuchárka na hlavný pracovný pomer. Táto úprava mala 

relevantné opodstatnenie vyplývajúce z Prílohy č. 2 k Vyhláške Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorej má v školskej jedálni pri jednozmennej prevádzke, v ktorej sa varí pre 

51 – 100 stravníkov, pracovať 1 kuchár a 1 zaučený kuchár na plné pracovné úväzky. Na 

základe zápisných lístkov k 15.9.2010 bolo zapísaných 76 stravníkov, pričom potenciálnych 

stravníkov bolo k uvedenému dátumu až 90. Z uvedeného vyplýva, že zvýšenie pracovného 

úväzku malo podstatné odôvodnenie a bolo nevyhnutné. 

 

K 1.9.2010 bola prijatá nová učiteľka materskej školy. Zatiaľ čo predošlá učiteľka pracovala 

na polovičný úväzok, nová učiteľka pracuje už na plný pracovný úväzok. V súčasnosti 

materská škola poskytuje týždennú výchovu v dvojzmennej prevádzke v 2 triedach. 
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K 15.9.2010 bolo v MŠ Bobot prihlásených 42 detí, z toho 41 detí nad 3 roky a 1 dieťa do 3 

rokov (počíta sa za 2 deti). Kontrolou bolo zistené, že vzhľadom na počet detí a organizáciu 

materskej školy je potrebné, aby v materskej škole pracovali 4 učitelia na 2 zmeny. Túto 

povinnosť ukladá § 7, ods. 3 Vyhlášky Ministerstva školstva č. 306/2008 Z. z. o materských 

školách, ktorý hovorí, že v triede s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním pôsobia 

striedavo na zmeny štyria učitelia. Danú problematiku som prekonzultovala i so zamestnankyňou 

Krajského školského úradu v Trenčíne, ktorá mi túto povinnosť potvrdila. Moje stanovisko 

k danej problematike znie nasledovne: rozšírenie úväzku učiteľky materskej školy malo 

relevantné opodstatnenie. Avšak sa mi vynára otázka, ako je možné, že v predošlom školskom 

roku pracovala 1 zo 4 učiteliek iba na polovičný úväzok, keď už v tomto období boli v materskej 

škole vytvorené 2 triedy pre vysoký počet detí. Ako si mohla riaditeľka materskej školy zobrať 

riziko ohrozenia zdravia a bezpečnosti detí na vlastnú zodpovednosť...? 

 

Správu predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Bobote dňa 25.3.2011. 

 

Vypracovala: Ing. Veronika Filinová  

 

 

 

 

 


