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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža   

 Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek   

 p. Ján Mokráň   

 p. Peter Minárik ospravedlnený 

 Ing. Boris Michalička  

 p. Danka Zápotočná  

   

Hlavný kontrolór: Ing. Veronika Filinová  

   

Zapisovateľka: p. Dáša Lobotková   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 

Program rokovania: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie dodatku VZN č.4/2011 
4. Oboznámenie o výsledku účtovného auditu za rok 2010 
5. Správa o výsledku kontroly za 4. štvrťrok 2010 
6. Oboznámenie o výberovom konaní na dodávateľa výroby, dodávky a montáže 

plastových okien na budove Obecného úradu a Kultúrneho domu 
7. Schválenie zrušenia Spoločného stavebného úradu v Trenčíne 
8. Schválenie účasti vo výzve na získanie finančných prostriedkov na zatepľovanie 

budov a výplň otvorov z environmentálneho fondu životného prostredia 
9. Schválenie účasti vo výzve na získanie finančných prostriedkov – cezhraničná 

spolupráca SK a CZ 
10. Odsúhlasenie zmeny prevádzkovej doby v materskej škole 
11. Návrh uznesenia na schválenie okruhu rozšírenia fyzických osôb pre účely 

stravovania podľa § 152 ods. 8 písm. c/ Zákonníka práce a návrh uznesenia 
pôsobnosti pracovného poriadku a kolektívnej zmluvy 

12. Došlá pošta 
13. Rôzne 
14. Záver 
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1. Otvorenie 

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

- p. Jozef Marušek  
- p. Ján Mokráň  

 
U z n e s e n i e  č .  8 7 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje:  
program rokovania OZ a overovateľov zápisnice 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

2. Kontrola uznesení 

Hlavná kontrolórka obce pani Ing. Veronika Filinová predniesla kontrolu uznesení. 
 
Uznesenie č. 49/2011 – plní sa /oprava KD a OU/ 
Uznesenie č. 53/2011 – splnené  
Uznesenie č. 54/2011 – splnené  
Uznesenie č. 64/2011 – splnené 
Uznesenie č. 65/2011 – splnené 
Uznesenie č. 66/2011 – splnené 
Uznesenie č. 67/2011 – plní sa /výmena okien na KD/ 
Uznesenie č. 68/2011 – splnené 
Uznesenie č. 69/2011 – splnené 
Uznesenie č. 70/2011 – splnené 
Uznesenie č. 71/2011 – splnené 
Uznesenie č. 72/2011 – splnené 
Uznesenie č. 73/2011 a č. 74/2011 – plní sa /firma EUROactivity nám vypracováva nový 
projekt k výzve – je v programe rokovania/ 
Uznesenie č. 75/2011 – splnené 
Uznesenie č. 76/2011 – splnené 
Uznesenie č. 77/2011 – splnené 
Uznesenie č. 79/2011 – splnené 
Uznesenie č. 80/2011 – splnené 
Uznesenie č. 81/2011 – splnené 
Uznesenie č. 82/2011 – splnené 
Uznesenie č. 84/2011 – splnené 
Uznesenie č. 85/2011 – splnené 
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3. Schválenie dodatku VZN č. 4/2011 

Starosta obce poznamenal, že nakoľko je tu rozdiel medzi tým, aký dlhý čas trávia deti 
v MŠ a aký v ŠKD, poplatok v ŠKD navrhuje ponechať na pôvodných 6 € a poplatok v MŠ 
zvýšiť na 8 €. Po tomto svojom vyjadrení otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
Pán poslanec Ing. Michalička sa vyjadril, že nemá námietky voči obsahu VZN, avšak 
vzhľadom na fakt, že návrh VZN bol vyvesený do úradnej tabule 11.10.2011, nespĺňa 
zákonom stanovenú lehotu, t.j. minimálne 15 dní, aby ho mohlo byť schvaľované na 
zasadnutí OZ. 
Podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení, § 6 odsek (3) Návrh nariadenia, o ktorom má 
rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci 
najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh 
nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, 
alebo iným spôsobom v obci obvyklým. 
Rovnako poznamenal, že OZ neschvaľuje dodatok, ale Všeobecne záväzné nariadenie, t.j. 
nové nariadenie by sa nemalo nazývať dodatok, ale Všeobecne záväzné nariadenie. Ďalej 
uviedol, že sú dve možnosti schvaľovania VZN, t.j. buď v novom VZN vymedzíme iba 
úpravy starého VZN, alebo vytvoríme novú verziu VZN, čo je podľa neho prehľadnejšie pre 
všetkých občanov obce. 
Na základe týchto skutočností Ing. Michalička povedal, že nie je možné navrhované VZN 
schváliť, ale je potrebné jeho novú verziu zverejniť na minimálne 15 dní pred ďalším 
zasadnutím OZ. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti poslanci o tomto bode nehlasovali. 

4. Oboznámenie o výsledku účtovného auditu za rok 2010 

Ekonómka obecného úradu p. Dáša Lobotková prečítala prítomným Správu nezávislého 
audítora (Príloha č.1) a taktiež list adresovaný starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu. Po 
prečítaní týchto dokumentov starosta obce povedal, že audit bol skutočne náročný. Chyby, 
ktoré boli týmto auditom zistené, hlavne vysoký účtovný stav záväzkov, ktorý bol 
neopodstatnený, boli chyby účtovné a v skutočnosti nedošlo podľa zistení k žiadnym 
podvodom ani rozkrádaniu peňazí. Povedal, že teraz je to na nás, aby sme zistené nedostatky 
odstránili a jednoducho pracovali tak, aby sa takéto nedostatky v účtovníctve neopakovali. 

5. Správa o výsledku kontroly za 4. štvrťrok 2010 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Veronika Filinová nečítala celú obsiahlu správu (Príloha 
č.2) o výsledku svojej kontroly, iba poznamenala, že zistila veľa chýb v účtovníctve, ktoré už 
boli spomínané. 
 

6. Oboznámenie o výberovom konaní na dodávateľa výroby, 

dodávky a montáže plastových okien na budove Obecného 

úradu a Kultúrneho domu 
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Starosta obce oboznámil prítomných, že boli prihlásené 3 firmy a bola vybratá firma 
SIPOS z Topoľčian na základe toho, že ponúkala najnižšiu sumu a okná má z vlastnej výroby. 
Starosta tiež informoval, že už bola vykonaná aj oprava kanalizácie a WC dolu v Kultúrnom 
dome a vonku vedľa KD, ale dokončovacie práce sa urobia až po osadení nových okien. 

7. Schválenie zrušenia Spoločného stavebného úradu 

v Trenčíne 

Starosta obce informoval o tom, že bol na zasadnutí obcí, ktoré sú združené v Spoločnom 
stavebnom úrade v Trenčíne a tam sa dohodlo, že Trenčín spolu s 25 obcami nechce byť 
v Spoločnom stavebnom úrade. Toto sa ale musí schváliť najskôr na OZ v každej jednotlivej 
obci. Značne sa tým znížia aj poplatky oproti tomu, koľko doteraz platíme Spoločnému 
stavebnému úradu v Trenčíne. Preto dal starosta obce hlasovať o zrušení Spoločného 
stavebného úradu v Trenčíne. Vznikne nový spoločný Stavebný úrad v rámci obcí 
Mikroregiónu Machnáč. 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
zrušenie Spoločného stavebného úradu v Trenčíne 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

8. Schválenie účasti vo výzve na získanie finančných 

prostriedkov na zatepľovanie budov a výplň otvorov 

z environmentálneho fondu životného prostredia 

Starosta obce upozornil prítomných, že vlastne kvôli tomuto bodu programu sa posunul aj 
termín zasadnutia OZ, pretože žiadosť k účasti na tejto výzve musí byť podaná do 31.10.2011.  
Všetky doklady a projektová dokumentácia k tejto výzve bola spracovaná a odovzdaná 
agentúre EUROactivity, ktorá nám zdarma spracuje kompletnú žiadosť a odovzdá na 
environmentálny fond. Následne dal starosta obce hlasovať o účasti vo výzve na získanie 
finančných prostriedkov z environmentálneho fondu životného prostredia. 
 

U z n e s e n i e  č .  8 9 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
účasť vo výzve na získanie finančných prostriedkov 
na zatepľovanie budov a výplň otvorov  
z environmentálneho fondu životného prostredia 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

9. Schválenie účasti vo výzve na získanie finančných 

prostriedkov – cezhraničná spolupráca SK-CZ 
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Starosta obce informoval, že je možná účasť aj v takejto výzve. Jedná sa o cezhraničnú 
spoluprácu s obcou Mochov u Prahy. Táto spolupráca je zameraná hlavne na kultúrne 
a spoločenské podujatia. Vzhľadom k tomu, že nie sú ešte celkom zrejmé všetky podmienky 
v tejto výzve, bola podaná iba informácia a o tomto bode programu sa nehlasovalo. 

10. Odsúhlasenie zmeny prevádzkovej doby v materskej škole 

Riaditeľstvom Materskej školy bola po dohode s rodičmi oznámená zmena času 
prevádzky MŠ od 6,00 do 16,00 hodiny. 
Pán poslanec Ing. Michalička dal návrh zrušiť predchádzajúce uznesenie č. 79/2011, pretože 
bolo podľa neho v rozpore so zákonom, a až potom prijať nové uznesenie. V pôvodnom 
uznesení bol prijatý prevádzkový čas MŠ bez návrhu riaditeľa MŠ a bez dohody rodičov. 
Starosta obce na to povedal, že toto uznesenie bolo riadne schválené, preto je platné a nebude 
sa rušiť. Starosta obce dal poslancom najskôr hlasovať o zrušení uznesenia č. 79/2011, čo 
navrhol Ing. Michalička a potom dal hlasovať o novom čase prevádzky MŠ. 
 

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

OZ v Bobote neschvaľuje: 
zrušenie uznesenia č. 79/2011 
 
Za uznesenie hlasovali: 2 poslanci 
(Ing. Juraj Jánošík a Ing. Boris Michalička) 
 
Hlasovania sa zdržali 4 poslanci: 
(Ján Mokráň, Jozef Marušek, Ľuboš Hloža,  
Danka Zápotočná) 

 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
čas prevádzky MŠ od 6,00 do 16,00 hodiny 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

11. Návrh uznesenia na schválenie okruhu rozšírenia fyzických 

osôb pre účely stravovania podľa § 152 ods. 8 písm. c./ 

Zákonníka práce a návrh uznesenia pôsobnosti pracovného 

poriadku a kolektívnej zmluvy 

Zástupcom starostu obce pánom Ľubošom Hložom bola obecnému zastupiteľstvu 
predložená dôvodová správa k tomuto bodu programu. Jednalo sa o to, aby sa starosta obce 
mohol stravovať tak ako ostatní zamestnanci Obecného úradu a aby sa naňho vzťahovalo 
zvýšenie základnej výmery dovolenky, tak ako u ostatných zamestnancov Obecného úradu. 
Pán poslanec Ing. Michalička uviedol, že OZ nemôže schvaľovať starostovi rozšírenie 
dovolenky, ani príspevok na stravovanie, nakoľko nemá takúto právomoc. Na starostu obce sa 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 8 - 

nevzťahuje Zákonník práce, nakoľko on nie je v zamestnaneckom pomere, ale je to verejná 
funkcia. Obec nedisponuje právom „dať starostovi výpoveď“ ani inak nakladať s jeho 
funkciou. Jeho moc pochádza od občanov, ktorú mu dali vo voľbách a voči všetkým občanom 
je starosta zodpovedný. 
Na starostu obce sa vzťahuje zákon 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest. OZ podľa tohto zákona môže starostovi iba 
zvýšiť plat, ak by mu chcelo prispieť napr. na stravovanie, alebo udeliť prémie. Aj pre toto má 
starosta nadštandardný plat, nakoľko nemôže byť poberateľom výhod ako iný zamestnanci 
obce. Stravovať sa môže kdekoľvek on chce, iba nemá nárok na príspevok ako ostatní 
zamestnanci, keďže nie je v zamestnaneckom pomere. 
Starosta obce sa po tomto vysvetlení pána poslanca Ing. Michaličku, zriekol nároku na 
dovolenku a aj nároku na stravovanie v rámci šetrenia finančných prostriedkov pre obec 
a o tomto bode programu ani nedal hlasovať. 

12. Došlá pošta 

Ako prvá bola prečítaná žiadosť od Kamenosochárstva KASOČE s.r.o. z Trenčianskej 
Turnej o povolenie informačnej /reklamnej, propagačnej/ tabule, ktorú by chceli mať 
umiestnenú na miestnom cintoríne. Starosta uviedol, keďže tieto služby ponúkajú 
a vykonávajú viaceré firmy a vznikne na cintoríne neporiadok, je ťažko určiť toho, kto je 
zodpovedný. Najlepšie by bolo, keby tieto služby robila iba jedna firma a tá by dodržiavala 
podmienky, ktoré by sa jej stanovili z hľadiska poriadku na cintoríne. Pán poslanec Hloža 
povedal, že podľa neho by malo byť viac firiem, aby si ľudia mohli vybrať. Starosta obce 
potom ešte povedal, že sa teda dá zhotoviť vitrína pri vchode do cintorína a tam si môžu firmy 
za určitý poplatok dávať svoje reklamy. Pán poslanec Hloža ešte podotkol, či by nebolo 
vhodné odstrániť tuje, ktoré sú vysadené na miestnom cintoríne popri chodníku, nakoľko sú 
už veľké a v prípade spadnutia môžu poškodiť pomníky. Starosta obce dal na koniec rozpravy 
o tomto bode hlasovať o návrhu, aby stavebná komisia preverila a zhodnotila, čo je potrebné 
urobiť z estetického aj praktického hľadiska s vysadenými tujami na cintoríne a zároveň dal 
hlasovať, aby finančná komisia navrhla poplatky za reklamy na kamenosochárske práce. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
aby stavebná komisia zhodnotila situáciu a navrhla 
riešenie, čo s tujami na miestnom cintoríne a finančná 
komisia aby navrhla poplatky za reklamy, ktoré si budú 
firmy zverejňovať na kamenosochárske práce 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Ďalej bola prečítaná sťažnosť od pána Mariana Michaličku na pána Ivana Briliaka. 

Pán Michalička sa sťažuje na to, že pán Briliak podľa neho úmyselne parkuje svoje autá tak, 
že mu znemožňuje vchádzať a vychádzať jeho vlastným autom na svoj pozemok. Taktiež sa 
sťažuje na chov domácich zvierat, ktoré pán Briliak chová. Z jeho pozemku sa údajne šíri 
nesmierny zápach a vyskytuje sa tu veľké množstvo všelijakého hmyzu. 
Starosta obce povedal, že už ohľadne tejto veci bol za pánom Briliakom a že problém ohľadne 
parkovania vozidiel je už odstránený. Problém ohľadne chovu domácich zvierat stále 
pretrváva, preto starosta obce navrhol, aby pána Briliaka navštívila stavebná komisia 
a verejného poriadku a aby zhodnotila aktuálny stav a navrhla riešenie. Starosta obce dal 
o tomto návrhu hlasovať. 
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U z n e s e n i e  č .  9 3 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje:  
aby stavebná komisia a komisia verejného poriadku 
navštívila pána Briliaka, zhodnotila aktuálny stav 
a navrhla jeho riešenie 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Ďalej bola v došlej pošte prečítaná sťažnosť od pána Miroslava Križana na svojho 

suseda pána Ing. Krupu. Pán Križan sa sťažuje na to, že jeho sused pán Ing. Krupa neustále 
vypaľuje trávu, zemiakové vňate a podobne a tým je neustále zadymená celá záhrada a z ohňa 
šľahajú veľké plamene až na jeho pozemok. 
Starosta obce povedal, že tam bol hneď po podaní tejto sťažnosti. Pán Ing. Krupa skutočne 
pálil vňate, na čo ho starosta upozornil ale žiadne veľké plamene nešľahali. Starosta ďalej 
povedal, že pálenie na záhradách je problémom v celej obci. Prítomným dal na vedomie, že 
k tomuto dátumu je susedský vzťah pána Križana a pána Ing. Krupu vyriešený. 
 

Ďalším listom v došlej pošte bol list od pána Ladislava Žáčika, v ktorom žiada starostu 
obce o prešetrenie prípadu vo veci sporu s pánom Ľubomírom Michaličkom ohľadne jeho 
kohúta. Pán Michalička sa sťažuje na obťažovanie hlukom zo strany pána Žáčika a to tým, že 
jeho kohút pravidelne v skorých ranných hodinách hlasno kikiríka a preto sa vraj v jeho dome 
nedá od skorých ranných hodín spať. Starosta sa bol u pána Žáčika pozrieť a podľa zistenej 
situácie tu nevidel žiaden problém. Nakoľko v tejto veci podal pán Michalička už aj žalobu na 
Okresný súd v Trenčíne, bude sa tento problém medzi nimi riešiť súdnou cestou. Pán 
poslanec Ing. Michalička, ktorý je tiež v susedstve s pánom Žáčikom, sa vyjadril že on 
kikiríkanie uvedeného kohúta doma nepočuje a nevie, že pán Žáčik nejakého kohúta má. 
 

V došlej pošte ďalej evidujeme list od pána Róberta Ferejeho adresovaný pánu 
starostovi, ohľadne toho, aby nové okná, ktoré sa idú vymieňať na budove Kultúrneho domu, 
boli zo strany od jeho pozemku nepriehľadné. 
Starosta obce na toto zareagoval v tom zmysle, že sa nebráni vyjsť pánu Ferejovi v ústrety, 
ale že sa tým určite navýši cena za tieto okná, ktorá už je vlastne dohodnutá. Prítomný hosť 
pán František Kyselica povedal, že Stavebný úrad by ohľadne tejto veci určite nevyšiel 
v ústrety pánu Ferejovi, pretože Kultúrny dom je verejná budova a navyše sa nejedná 
o novostavbu, ale o rekonštrukciu, takže tu nie je potrebné nejaké vyjadrenie suseda. Pán 
poslanec Ing. Michalička navrhol informovať sa na Stavebnom úrade, ako je to z hľadiska 
zákona, či sme povinný toto urobiť. 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu, aby sa zistila cena navýšenia za nepriehľadné okná 
a skutočnosť o zákonnom postupe v stavebnom zákone. 
  

U z n e s e n i e  č .  9 4 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
zistiť, o koľko sa navýši cena okien ak budú nepriehľadné 
a informovať sa na Stav. úrade o zákonných postupoch 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Ďalší list v došlej pošte bola žiadosť od p. Anny Kučmínovej, o prejednanie vo veci 

zbúrania domu č. 110 na Bobotskej Lehote v jej susedstve, ktorého vlastníkom je pán 
Sekerka. Tento dom sa rozpadáva a ohrozuje tak životy jej rodiny. Pán starosta povedal, že aj 
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v tejto veci sa problém rieši a to tak, že pán Kapša odkúpi celý pozemok a zbúra tento starý 
dom. Navrhol aj, aby sa stavebná komisia išla pozrieť na toto miesto, v akom stave daný 
stavebný objekt je a aby prípadne odporučila ďalší postup a riešenie a dal o tomto návrhu 
hlasovať. 
 

U z n e s e n i e  č .  9 5 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje:  
stavebná komisia vykoná obhliadku stavebného objektu 
domu č. 110 a navrhne ďalší postup a spôsob riešenia 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
V došlej pošte bola aj žiadosť od Riaditeľstva Materskej školy, o povolenie výmeny 

vstupnej brány od hlavnej cesty, ktorá bude vymenená v rámci sponzorského daru od pána 
Rudolfa Raua. Starosta obce dal o tejto žiadosti hlasovať. 
 

U z n e s e n i e  č .  9 6 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje:  
výmenu vstupnej brány do MŠ od hlavnej cesty v rámci 
sponzorského daru od pána Rudolfa Raua  
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Ďalej bol v došlej pošte list od pána Koreňa z dychovej hudby Boboťanka, v ktorom 

hudobníci žiadajú o mimoriadny finančný príspevok na uskutočnenie výročného koncertu pri 
príležitosti ich 90. výročia. 
Pán poslanec Ing. Michalička navrhol sumu 100 €, na čo súhlasne zareagoval pán starosta aj 
pán poslanec Ján Mokráň. Starosta obce dal hlasovať o poskytnutí mimoriadneho príspevku 
pre dychovú hudbu Boboťanka pri príležitosti 90. výročia existencie. 
 
 

U z n e s e n i e  č .  9 7 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje:  
poskytnúť dychovej hudbe Boboťanka mimoriadny 
finančný príspevok vo výške 100 € z dôvodu 90 rokov  
existencie dychovej hudby Boboťanka 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Ďalej nám bola v došlej pošte doručená žiadosť od Základnej školy s materskou 

školou v Motešiciach o finančný príspevok vo výške 66 € na realizáciu projektu „Zdravý 
životný štýl“. 
Pán poslanec Ing. Michalička povedal, že nakoľko sme im ho poskytli aj v predchádzajúcich 
obdobiach, nie je dôvod im ho teraz neposkytnúť, veď do tejto školy chodia deti aj z našej 
obce a je to aj pre nich. Starosta obce dal hlasovať o poskytnutí tohto príspevku. 
  

U z n e s e n i e  č .  9 8 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje:  
poskytnúť Základnej škole s materskou školou  
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v Motešiciach finančný príspevok vo výške 66 € na 
realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

13. Rôzne 

Prítomný hosť pán František Kyselica navrhol zastrešiť vchod do Domu smútku, aspoň tú 
časť, kde sa nachádza duchovný s miništrantami a truhla so zosnulým. Starosta na tento návrh 
súhlasne zareagoval a povedal, že by bolo potrebné urobiť pri DS tiež aj dobré ozvučenie. 
 

Pán poslanec Ing. Michalička dal návrh, aby sa pod zhotovenú sochu sv. Mikuláša 
pripevnila nejaká malá tabuľka, kde by bolo napísané aká je to socha a kedy bola posvätená. 
Starosta obce mu povedal, že toto všetko má už dávno pripravené, ale najskôr sa musí 
podstavec pod sochou niečím obložiť a potom sa tam umiestni tabuľka. 
 

Starosta obce v tomto bode podal informáciu všetkým občanom našej obce, aký je 
finančný výsledok Hodových slávností, ktoré sa konali v našej obci. Výdavky spojené 
s konaním Hodových slávností, spolu so zhotovením drevenej sochy boli spolu 2 175,16 € 
a príjmy, ktoré obec získala zo sponzorských príspevkov a celkovej činnosti počas týchto 
slávností, boli vo výške 2 180,41 €. Z týchto číselných údajov je zrejmé, že našu obec Hodové 
slávnosti nestáli v podstate nič, dokonca sa dosiahol malý zisk. 
 

Starosta obce pokračoval v tomto bode návrhom, poskytnúť pánovi poslancovi Ing. 
Borisovi Michaličkovi finančný príspevok vo výške 50 € pri príležitosti jeho nadchádzajúcej 
svadby. Pán poslanec Ing. Juraj Jánošík na toto súhlasne zareagoval a povedal, že suma 50 € 
je optimálna. Starosta obce dal hlasovať o poskytnutí finančného príspevku pre pána Ing. 
Borisa Michaličku. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
poskytnúť poslancovi OZ Ing. Borisovi Michaličkovi 
finančný príspevok vo výške 50 € pri príležitosti jeho 
svadby 
 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
Hlasovania sa zdržal: 1 poslanec /Ing. Michalička/ 

 
Starosta obce ďalej navrhol, keďže je október, kedy sa môže povoliť spiľovanie krovín 

a stromov, vyčistiť a obnoviť plochu za pánom Fialom, kde bolo kedysi prírodné jazierko 
a v zime klzisko. Tieto práce by robili tí ľudia, ktorých už obec má na menšie obecné práce 
z úradu práce. Naviac by sa musel iba zaplatiť pilčík, ktorý má odbornú spôsobilosť na prácu 
s motorovou pílou. Stálo by nás to cca 700 € na mzdu a ostatné náklady. Starosta podotkol, že 
ak by sa to urobilo, boli by tým zároveň zabezpečené aj protipovodňové opatrenia v tejto časti 
obce. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať.  
 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
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vyčistenie plochy za pánom Fialom, kde bolo kedysi 
prírodné jazierko a zároveň vyčleniť na túto akciu čiastku 
vo výške 700 €. 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Prítomný hosť pán Daniel Čerňanský sa poďakoval za obyvateľov bytovky č. 319 za 

to, že sa zaasfaltovali jamy vedľa bytovky a upozornil, že je potrebné zakryť ešte jednu dieru 
na kanáli. Starosta obce povedal, že sa tam pôjde pozrieť stavebná komisia a zhodnotí situáciu 
a dal o tomto návrhu hlasovať. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
aby stavebná komisia išla preveriť situáciu ohľadne 
nezakrytej diery na kanáli pri bytovke č. 319 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Ďalší prítomný hosť, pani Anna Mikušková mala pripomienku, že ľudia v ulici 

Argentína si začali pred svoje domy dávať kolíky a retiazky. Nevyzerá to vraj esteticky dobre 
a nechápe zmysel, prečo to tí ľudia robia. Okrem toho to predstavuje aj nebezpečenstvo 
hlavne pre deti. Treba s tým niečo robiť, ísť za majiteľmi a porozprávať sa s nimi o tom. 
Starosta obce dal návrh pre stavebnú komisiu a komisiu verejného poriadku, aby navštívila 
všetkých majiteľov domov a pozemkov, na ktorých sa nachádzajú zábrany, ako kovové kolíky 
a reťaze, ktoré z hľadiska bezpečnosti ohrozujú občanov. Stavebná komisia navrhne a dojedná 
s týmito majiteľmi spôsob vyriešenia tejto skutočnosti, zároveň starosta obce dal o tomto 
návrhu hlasovať. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  
stavebná komisia navštívi a prejedná s majiteľmi 
pozemkov odstránenie kovových zábran, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť občanov 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Prítomný pán Ing. Jozef Gálik vyzdvihol Hodové slávnosti konané v našej obci a 

odovzdal občanom pozdrav od jeho dlhoročného priateľa pána Paedr. Miroslava Holečku 
z ministerstva kultúry, ktorý bol aj prítomný na týchto slávnostiach pri odhaľovaní 
a posviacke sochy sv. Mikuláša. Navrhol urobiť zastrešenie nad touto sochou, aby vydržala čo 
najdlhšie a neničila sa pod vplyvom poveternostných podmienok. 
 
Pán poslanec Jozef Marušek navrhol pomôcť pani Tunegovej, vdove po nedávno tragicky 
zosnulom Ing. Milanovi Tunegovi, s dokončením výmeny škridle na streche ich domu. Túto 
pomoc jej poskytnúť formou brigády, že by sa našlo niekoľko mužov z obce, schopných 
a zručných takejto práce a tí by pomohli dokončiť, čo už jej nebohý manžel nestihol. 
Predstavuje to približne 2/3 plochy strechy, na ktorej ešte treba vymeniť škridlu. 
Starosta obce navrhol, aby stavebná komisia navštívila pani Tunegovú a dojednala formu, 
akou sa jej dá pomôcť a zároveň dal o tomto návrhu hlasovať. 
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U z n e s e n i e  č .  1 0 3 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje:  
aby stavebná komisia navštívila pani Tunegovú, 
zhodnotila situáciu a dohodla s ňou formu pomoci pri 
výmene krytiny rodinného domu 
 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Pán poslanec Ľuboš Hloža mal pripomienku ohľadne prechodu na ceste pri Materskej 

škole. 
Starosta obce na to zareagoval tým, že problém dopravného značenia a prechodu pre chodcov 
rieši s vedúcim odboru Dopravy na obvodnom úrade v Trenčíne pánom Ing. Matečným, od 
ktorého bude aj definitívne písomné stanovisko k danému problému aj s návrhom riešenia. 
 

14. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 
prítomným za aktívnu účasť a vecný priebeh OZ a rokovanie OZ ukončil. 
 

Overovatelia zápisnice: p. Jozef Marušek  

 p. Ján Mokráň  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka: p. Dáša Lobotková  
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Príloha č.1 
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Príloha č.2 
Hlavná kontrolórka  

obce BOBOT 

 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

ZA 4. ŠTVRŤROK 2010 

 

V zmysle § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola hlavnou 
kontrolórkou vykonaná kontrola obdobia od 1.10. – 31.12 2010 

 

zameraná na: 

� uplatňovanie a dodržiavanie zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (kontrola pokladničných dokladov, výpisov z bankových účtov, faktúr 
a evidencia a účtovanie školskej jedálne), 

� plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva Bobot, 
� vybavovanie sťažností a petícií, 
� plnenie rozpočtu obce (kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní 

s finančnými prostriedkami a majetkom obce).   
 

V rámci účtovníctva som objavila veľké množstvo nedostatkov, či už v účtovacích 
predpisoch, povinných náležitostiach pokladničných dokladov, zlým zaradením dokladov 
a následne ich nesprávnym zaúčtovaním a pod. Pri účtovaní prijatých faktúr v období od 1.10. 
– 31.12.2010 sa vyskytli viaceré typy chýb, pri ktorých uvádzam iba príklady, nie všetky 
objavené chyby: 

• doklad nesprávne zaradený medzi faktúry – napr. DF 2010/242, DF2010/267 – 
príspevok za poskytovanie zdravotnej starostlivosti p. Sokolíkovi, ktorý je umiestnený 
v Domove dôchodcov v Hrachovišti je evidovaný ako dodávateľská faktúra, avšak ňou 
nie je. Ide o kópiu e-mailu, v ktorom Domov dôchodcov žiada zaplatenie príspevku, 
ale nemožno ho považovať za faktúru, nakoľko nespĺňa kritéria stanovené v § 10 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Z daného vyplýva, že i účtovanie nie je 
správne, keďže príspevok bol zaúčtovaný ako faktúra na dodávateľský účet . Keďže 
predošlá účtovníčka účtovala týmto spôsobom celé účtovné obdobie, v priebehu roka 
nemohli byť uskutočnené zmeny. Nová účtovníčka bola o nedostatku informovaná a  
bude príspevok na zdravotnú starostlivosť účtovať od 1.1.2011 novým a zároveň 
správnym spôsobom. V sledovanom období sa vyskytlo viacero takýchto prípadov 
(zlé zaradenie medzi faktúry) týkajúcich sa najmä členských príspevkov, ktoré 
nespĺňali náležitosti faktúry, napr. DF2010/207, DF2010/208, DF2010/257.     

• nesprávny dodávateľ uvedený v krycom liste – napr. v DF 2010/204 s DF 2010/219 
bol namiesto Dekor Point, s.r.o. uvedený iný dodávateľ.  

• chyba v názve účtovacieho predpisu – napr. v DF 2010/214 – 217 bolo účtovanie 
označené ako „DF – plyn, voda“ a faktúry boli vystavené len za plyn. Podobných 
prípadov sa vyskytlo viacero.  

• zálohová faktúra zaúčtovaná ako faktúra - DF2010/262 od Slovenskej pošty, a.s. za 
predplatné časopisov Včielka a Predškolská výchova 2011 v sume 9,11 Eur bola 
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zaradená medzi faktúry a zaúčtovaná. Zálohové faktúry nepatria do faktúr, neúčtujú 
sa, evidujú sa. Účtuje sa len ich úhrada a vyúčtovacia faktúra. Na túto chybu som 
upozorňovala už v predchádzajúcom období. Keďže v zmysle § 7. ods. 3 zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je účtovná jednotka povinná 
v priebehu jedného účtovného obdobia používať rovnaké účtovné metódy a zásady, 
nebolo možné uskutočniť opravu, nakoľko predošlá účtovníčka takýmto spôsobom 
účtovala celé účtovné obdobie. Nová účtovníčka bola však o týchto nedostatkoch 
upovedomená. Na začiatku nového účtovného obdobia sa upravia účtovacie predpisy 
a zálohové faktúry sa budú evidovať a účtovať vyššie uvedeným spôsobom. 

• chybné účtovanie – napr. DF2010/232 a DF2010/233 od Komensky, s.r.o. za 
poskytovanie služby Virtuálnej knižnice Základnej škole v Bobote bola nesprávne 
zaúčtovaná ako Spotreba materiálu do priamej spotreby na účet 501 na strane MD a na 
účet Dodávatelia (321) na strane Dal. Namiesto účtu v rámci skupiny 50 – 
Spotrebované nákupy mal byť použitý účet 518 – ostatné služby v rámci účtovnej 
skupiny 51 – Služby.  

 

Ďalšou kapitolou kontrolnej činnosti bola kontrola výpisov z bankových účtov. Najviac 
používaným bankovým účtom obce je účet v DEXIA banke. Ku poslednému dňu roku 2010 
bol na účte zostatok vo výške 35 877,55 Eur.  

 

Pri niektorých účtovných prípadoch viažucich sa k výpisom z bankových účtov (napr. 
zúčtovanie dotácií zo ŠR, nájomné OZS) sa používajú štvorzápisy, čiže je zúčtovaný nielen 
úbytok alebo prírastok na bankovom účte a zníženie záväzku, resp. pohľadávky, ale 
i zúčtovanie nákladov, resp. výnosov a vznik záväzku/resp. pohľadávky, ktoré sa zúčtovávajú 
v interných dokladoch. Tieto štvorzápisy sú síce praktické, ale nie sú správne, pretože 
predpisy výnosov a nákladov by mali byť zúčtované samostatne pomocou interného dokladu, 
nepatria k výpisu z bankového účtu. Ako príklad uvádzame účtovanie Výpisu číslo 128 z účtu 
v Dexia banke, ktorý bol  zaúčtovaný nasledovne: dotácia z Recyklačného fondu vo výške 19 
Eur v štvorzápise na účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC na strane Dal a na 
účte 221 - Bankové účty na strane MD a výnos bol zúčtovaný na účet 693 – Výnosy 
samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 
Dal a na účet 357 na strane MD. K Výpisu z BÚ by mal byť zúčtovaný účtovný prípad 
týkajúci sa len účtu 221, výnos by mal byť zúčtovaný pomocou interného dokladu. 

 

Úhrada príspevku za p. Sokolíka z bankového účtu v Dexia banke z 4.10.2010, z 8.11.2010, 
zo 17.12.2010,  bola nesprávne zaúčtovaná na účet 321 – Dodávatelia. Táto úhrada mala byť 
zaúčtovaná na účet 379 – Iné záväzky. Avšak toto účtovanie sa viaže k chybe pri zúčtovaní 
príspevku za p. Sokolíka, ktoré som uvádzala v časti účtovania faktúr.  

 

Pri kontrole výpisov z bankového účtu otvorenom v DEXIA banke som zistila nedostatky pri 
účtovaní miezd, napr. mzdy sú zarátané do súm spolu so sporeniami na účet 379 – Iné 
záväzky. Mzdy sa musia účtovať na účet 331 – Zamestnanci. Na chyby týkajúce sa 
nesprávneho účtovania miezd som upozorňovala ešte v predošlej správe. Avšak nová 
účtovníčka nemohla uskutočniť zmenu z už predtým uvedených dôvodov. V novom 
účtovacom období však začne mzdy účtovať podľa správnych účtovacích predpisov.  

Na školskom účte v DEXIA banke bol k 31. 12. 2010 konečný zostatok v sume 24,16 Eur, na 
účte Sociálneho fondu bol účtovný zostatok vo výške 4 519.17 Eur a na bankovom účte vo 
VÚB bol ku koncu roka 2010 evidovaný konečný zostatok v sume 17 087,19 Eur. 
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Kontrola účtovania účtovných prípadov týkajúcich sa Školskej jedálne objavila veľa 
nedostatkov. Predošlá účtovníčka neúčtovala účtovné prípady jednotlivo v časovom slede, 
ako vznikali, ale na konci obdobia (október, november, december) všetky rovnaké prípady 
spočítala a jednorázovo zaúčtovala na príslušné účty. Stalo sa dokonca, že boli spočítané do 1 
účtovného prípadu aj rozdielne účtovné položky, napr. do sumy stravného boli zarátané aj 
kreditné úroky a prevod účtovnej položky alebo do sumy dodávateľskej faktúry účtovníčka 
zarátala aj poplatky. Všetky doklady týkajúce sa školskej jedálne boli evidované v zložke 
„Školská jedáleň“. Uvedené postupy sú nesprávne, každý doklad je nevyhnutné účtovať 
samostatne a v časovom slede a evidovať ho podľa charakteru dokladu, čiže faktúra by mala 
byť evidovaná medzi faktúrami, pokladničný doklad v pokladni a pod.  

Veľké množstvo nedostatkov sa vyskytlo i v pokladni. Najčastejšie sa opakovali tieto chyby:. 

• viaceré pokladničné doklady sú evidované pod jedným číslom pokladničného dokladu, 
čo považujem za nesprávne (napr. VPD č. 231/010, 236/010, 237/010, 244/10, 
256/010, 262/010, 295/010). Zväčša sa však jedná o príjmové pokladničné doklady za 
hlásenie, za dane z nehnuteľností, za psa, za poplatky za komunálne odpady, poplatky 
za nájom KD a pod.). Každý pokladničný doklad má mať svoje evidenčné číslo 
v účtovníctve a samostatne  ho účtovať.  

• k účtovným dokladom nie je vystavený príslušný výdavkový/príjmový pokladničný 
doklad: 

� k sumarizačným listinám výplat: VPD č. 224/010, 247/010,  
� k vyúčtovaniu výdavkov spojených s konaním volieb do orgánov samosprávy 

obcí dňa 27.11. 2010 - VPD č. 252/010, 
� k výberovým lístkom – VPD č. 222/010, VPD č. 246/010, 

• cestovné príkazy sú nesprávne vyúčtované, nakoľko pri vyúčtovaní bola použitá 
nesprávna suma základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri 
pracovných cestách (0,180 alebo 0,182). V zmysle § 1, písm. b opatrenia MPSVaR č. 
632/2009 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových 
vozidiel pri pracovných cestách je suma základných náhrad za každý km pre osobné 
cestné motorové vozidlo vo výške 0,183. V danom prípade boli zamestnancom 
vyplatené nižšie náhrady. Treba však podotknúť že vyúčtovanie pracovných ciest si 
robili sami zamestnanci. Účtovníčka však mala nesprávne vyúčtovania opraviť. Týka 
sa to cestovných príkazov priloženým k týmto výdavkovým pokladničným dokladom: 
VPD č. 257/010, 260/010, VPD č. 306/010.  

• za ďalší nedostatok považujem skutočnosť, že pokladničné doklady neobsahujú 
účtovací predpis (v zmysle § 10. ods. 1, písm. g zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
je označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, povinnou náležitosťou 
účtovného dokladu). 

• pokladničné doklady boli nesprávne zaúčtované – napr. VPD 252/010 za voľby do 
samospráv. Jednotlivé položky boli zúčtované do sumárnych položiek a zaúčtované 
v 2 účtovných prípadoch: 1. Voľby 501/211 a 2. Odmeny poslancov a členov komisií 
3792/211. V účtovnom prípade voľby boli zahrnuté nielen náklady na materiál, ktoré 
sa účtujú na účte 501 – spotreba materiálu, ale aj reprezentačné, cestovné náhrady, 
prepravné a nájom dopr. prostriedkov i stravovanie, ktoré sa účtujú na osobitných 
účtoch: 513, 512, 518. 

 
V pokladni k 31.12. 2010 bol nulový zostatok. 
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V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnili len 2 zasadnutia OZ. Prvé sa konalo 19.11. 
2010, druhé zasadnutie OZ bolo zvolané 27.12. 2010, ktoré uzavrelo sledované obdobie. 
Všetky uznesenia prijaté OZ v tomto období boli splnené. 

 

V období od 1. októbra až do 31. decembra 2010 neboli evidované žiadne sťažnosti ani 
petície.  

 

Plnenie plánu a rozpočtu v mesiacoch 01-12/2010   

 

V roku 2010 obec celkové príjmy predstavovali vo výške 365 263,56 Eur z plánovaných 
337 392,70 Eur, z toho príjmy bežného rozpočtu vo výške 296 610,86 Eur, príjmy 
kapitálového rozpočtu v sume 39 832,70 Eur získané od Úradu vlády SR na výstavbu 
viacúčelového ihriska  a finančné príjmové operácie vo výške 16 600 Eur z rezervného fondu. 
Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje sumu 12 220 Eur. Najväčším 
príjmom roku 2010 bol výnos dane poukázaný územnej samospráve vo výške 149 235,12 Eur 
z plánovaných 180 000 Eur. Celkový rozpočet bol splnený na 105 %, pričom plnenie bežného 
rozpočtu predstavovalo 110 %. Obec v roku 2010 prijala dotácie vo výške 99 665,21 Eur 
z čoho najväčšiu tvorila dotácia z  Úradu vlády na výstavbu viacúčelového ihriska a to v sume 
39 832,70 Eur, ktoré v plnej miere využila. Na tomto projekte sa finančne podieľala i samotná 
obec, a to finančnými prostriedkami vo výške 38 836,30 Eur. V období od januára až do 
konca roka Krajský školský úrad poskytol obci dotáciu pre ZŠ vo výške 44 672,52 Eur 
primeranú k rozpočtovaným 43 000 Eur – 104 %. Dotácia pre MŠ v danom období 
predstavovala  1 624 EUR, čím sa prevýšil ročný rozpočet o 25 %. Okrem toho obec dostala 
v sledovanom období dotácie aj od iných orgánov.   

 

Uhradené poplatky za komunálne odpady v sledovanom období predstavovali 22 115,93 Eur, 
čo je v porovnaní s plánovanými príjmami na úrovni 12 350 Eur o 80 % viac. Rovnako ako 
v prípade daní z pozemkov i zo stavieb príčinou vyššieho príjmu v porovnaní s rozpočtom 
spôsobili nedoplatky z minulých rokov vďaka čomu obec prijala z daní z nehnuteľností 
prostriedky vo výške 50 631,89 Eur – 211% - plnenie.  Najväčší odklon od rozpočtu nastal 
v prípade príjmov z Domu smútku a cintorína, nakoľko plnenie rozpočtu do konca roka 
predstavovalo 801 %, ktoré bolo zapríčinené platením poplatkov za hrobové miesta tých 
občanov, ktorí tak neurobili v predošlom období. Obec v danom období získala 532 Eur 
z plánovaných 450 Eur z poplatkov rodičov za detí navštevujúce Školský klub detí, čím bolo 
dosiahnuté 118 %-né plnenie a v prípade príspevkov rodičov za deti v MŠ až 187 %-né 
plnenie. Príčinou toho bol v oboch prípadoch pravdepodobne vyšší počet detí ako bol 
plánovaný.  

 

Vyššie príjmy dosiahla obec i v prípade príjmov z hlásenia v miestnom rozhlase, ktoré sa 
vyšplhali až na 969,43 Eur, čím sa presiahol celkový rozpočet na rok 2010 o 38 %. V prípade 
príjmov prevýšenie rozpočtu nemožno považovať za až taký veľký nedostatok ako je tomu 
v prípade výdavkov. Príjem z hlásenia je náročné rozpočtovať, pretože každý rok je jedinečný 
a obec nemôžu dopredu vedieť, koľko záujemcov bude v nasledujúcom roku.  

 

V príjmovej časti bežného rozpočtu sa objavila v tomto roku nová položka, a to dôchodok J. 
Sokolíka, ktorý je umiestnený v Domove dôchodcov v Hrachovišti. Do konca septembra obec 
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prijala od neho peňažné prostriedky vo výške 2 339,10 EUR (jeho dôchodok), ktoré boli 
použité na úhradu poplatkov za pobyt a starostlivosť v domove.  

 
I vo výdavkovej časti rozpočtu boli zaznamenané určité odchýlky v porovnaní a rozpočtom. 
Celkové výdavky za rok 2010 boli vyčerpané v sume 332 618,70 € z plánovaných 
337 392,70, čím bolo dosiahnuté 99 %-né plnenie. Z celkovej sumy boli výdavky bežného 
rozpočtu vo výške 241 529,71 €, čím boli čerpané na úrovni 89 %. Prostriedky prevedené 
z minulých období v sume 12 220 € boli použité na úhradu časti výdavkov bežného rozpočtu, 
čím sa výdavky bežného rozpočtu zo sumy 241 529,71€ zvýšili na sumu 253 749,71 €. 
V porovnaní s rozpočtovanými výdavkami výdavky bežného rozpočtu predstavovali 94 %. V 
štruktúre bežných výdavkov tvorili najvyššiu položku výdavky na mzdové náklady a odvody 
zamestnancov obce, ktoré predstavovali až 94 % z celkových výdavkov bežného rozpočtu.  

 

Do konca sledovaného obdobia boli vyplatené tarifné platy zamestnancom OÚ vo výške 
40 940,87  Eur, čím sa dosiahlo 89 %-né plnenie. Ako som už v predošlej správe spomínala, 
príčinou  nižšieho plnenia bola dlhodobá PN starostu. V sledovanom období obec vynaložila 
peňažné prostriedky v sume 28 106,02 Eur na platy zamestnancov MŠ, čím bol rozpočet 
splnený na 94 %. Od začiatku roka 2010 až do záveru roka 2010 bolo na peňažné 
odmeňovanie zamestnancov ZŠ vynaložených primeraných 20 499 Eur z plánovaných 24 000 
Eur – 85 %. Takmer rovnaké plnenie môžeme vidieť i pri odmeňovaní zamestnancov ŠKD – 
84 % z rozpočtu. Na mzdy zamestnancov ŠJ obec vynaložila 95 % z plánovaných 
prostriedkov.  
 
Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali náklady na energie. Obci v roku 2010 
vznikli energetické náklady vo výške 34 587,64 Eur z plánovaných 28 051, čím bolo 
dosiahnuté 123 %-né plnenie. 
 

Záver 

 

Kontrolnou činnosťou bolo zistených veľké množstvo chýb a nedostatkov v účtovníctve 
vykonaných ešte predošlou účtovníčkou, o ktorých bola jej nástupkyňa informovaná 
a následne bola poučená o opatreniach, ktoré uplatní v novom účtovnom období. Nebude  
odstraňovať už vzniknuté chyby, ktorého dôvody som viackrát spomínala v správe. Po 
uskutočnení auditu budú vykonané nevyhnutné opatrenia na odstránenie najväčších chýb.  

 
Navrhujem OZ, aby brali na vedomie túto správu. 

Táto správa bola predložená Obecnému zastupiteľstvo obce Bobot na jeho zasadnutí - dňa 21. 
10. 2011. 

Spracovala: Ing. Veronika Filinová 

 


