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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Tunega Ľubomír  

   

Poslanci OZ: p. Hloža Ľuboš  

 p. Ing. Jánošík Juraj  

 p. Marušek Jozef  

 p. Ing. Michalička Boris  

 p. Minárik Peter Ospravedl. neskorší príchod 

 p. Mokráň Ján  

 p. Zápotočná Dana  

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Filinová Veronika  

   

Zapisovateľka: p. Bartošová Marcela  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 
 
 
 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Voľba zástupcu starostu obce  
3. Voľba členov komisií 
4. Schválenie mzdy starostu obce, zástupcu starostu a poslancov OZ 
5. Schválenie výšky finančného limitu starostu obce 
6. Výzva na zateplenie MŠ, ŽŠ, kultúrneho domu a budovy TJ 
7. Prerokovanie nájomných zmlúv 
8. Odkúpenie budov 

– bývalé potraviny Bobotská Lehota 
– budova oproti KD 

9. Rôzne 
10. Došlá pošta 
11. Diskusia  
12. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľ., 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. Hloža Ľuboš 
- p. Zápotočná Dana 
- Ing. Michalička Boris 

 
Za program rokovania hlasovali: 6 poslanci 

2. Voľba zástupcu starostu obce 

Starosta obce Tunega Ľ. si za zástupcu starostu vybral poslanca p. Hložu Ľ., vyzval poslancov 
OZ ako i občanov aby sa vyjadrili k jeho rozhodnutiu. Poslanec Mokráň J. a občania p. Fiala 
A., p. Gunár J. a Ing. Tunega M. sa vyjadrili aby sa zástupcom starostu stal poslanec Ing. 
Michalička B.  
Starosta pripomienky občanov zobral na vedomie. Navrhnutý kandidát p. Hloža Ľ. súhlasil 
s rozhodnutím starostu vykonávať zástupcu starostu, nemal žiadne námietky k funkcií a prijal 
post zástupcu, takže zástupcom starostu obce Bobot sa stal poslanec p. Hloža Ľuboš. 

3. Voľba členov komisií 

Návrh členov finančnej a sociálnej komisie predniesol starosta Tunega Ľ.  
- p. Zapotočná Dana 
- Ing. Michalička Boris 

Poslankyňa Zapotočná D. vyslovila pripomienku, že členom finančnej a sociálnej komisie by 
mal byť občan, ktorý pracuje s danou problematikou. Na podnet poslankyne starosta navrhol 
ďalšieho člena p. Ing. Doktora A. Predseda komisie Ing. Jánošík J. súhlasil s navrhnutými 
členmi ako aj navrhnutí členovia. Finančná a sociálna komisia v tomto volebnom období bude 
pracovať v zložení: 

- predseda Ing. Jánošík Juraj 
- člen Ing. Michalička Boris 
- člen Ing. Doktor Anton 

 
Návrh členov komisie Stavebnej a verejného poriadku predniesol starosta Tunega Ľ: 

- p. Marušek Jozef 
- p. Mokráň Ján 

Predseda komisie p. Hloža Ľ. navrhol tretieho člena komisie z občanov p. Kyselicu F., ktorý 
návrh prijal ako i ostatní navrhnutí členovia. 
 
Komisia stavebná a verejného poriadku bude pracovať v tomto volebnom období v zložení: 

- predseda Hloža Ľuboš 
- člen Marušek Jozef 
- člen Mokráň Ján 
- člen Kyselica František 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 5 - 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Za členov Finančnej a sociálnej komisie : Ing.Michalička 
B. a Ing. Doktor A. 
Za členov komisie Stavebnej a verejného poriadku: 
p. Marušek J., p. Mokráň J. a p. Kyselica F. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

4. Schválenie mzdy starostu obce, zástupcu starostu 

a poslancov OZ 

Starosta obce navrhol poslancom OZ odmenu 4 € mesačne a zástupcovi starostu 34 € 
mesačne, tak ako to bolo v minulom volebnom období. Poslanci Ing. Michalička B. a p. Hloža 
Ľ. pripomienkovali, že odmena zástupcu je vysoká, nie je adekvátna voči poslaneckej 
odmene. Navrhli nižšiu sumu a to v hodnote akú majú aj poslanci OZ, nakoľko počas 
zastupovania môže zástupca starostu dostávať alikvotnú časť starostovho platu. Starosta ako 
aj poslanci OZ nemali voči návrhu pripomienky. 
Plat starostu vyplýva v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z v znení neskorších predpisov 
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí, plat je vo výške 1,83 násobku 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. 
 

U z n e s e n i e  č .  2 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Plat starostu v zmysle zákona č.253/1994 Z.z 
Odmenu poslancov 4 € mesačne 
Odmenu zástupcu starostu 4 € mesačne  
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

5. Schválenie výšky finančného limitu starostu obce 

Poslanec Ing. Michalička B. navrhol starostovi finančný limit na nákup tovarov a služieb 
v hotovosti a na objednávku o ktorom môže rozhodovať starosta obce bez súhlasu OZ vo 
výške 300 € jednorazovo a sumárne 500 € na jeden mesiac. 
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k návrhu.  
 

U z n e s e n i e  č .  3 / 2 0 1 1 

OZ V Bobote schvaľuje: 
Starostovi Tunegovi Ľ.  finančný limit 300 € jednorázovo 
a sumárne 500 € na mesiac 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

6. Zateplenie MŠ, ZŠ, kultúrneho domu a budovy TJ 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že prebiehajú prípravné práce OÚ Bobot k  
predbežnej dokumentácii na realizáciu zateplenia budov MŠ a ZŠ, kultúrneho domu a budovy 
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TJ. Zároveň prebiehajú rokovania s viacerými firmami, aby sme vedeli posúdiť koľko by nás 
projekty a aj celková realizácia zateplenia stála. Keď bude pripravená všetka dokumentácia, 
predloží starosta obce poslancom OZ na posúdenie a schválenie,  či sa do projektu zapojíme.  
Poslanec Ing. Michalička B. prečítal informačne prítomným občanom čo treba všetko 
vypracovať a doložiť k projektom. 

7. Prerokovanie nájomných zmlúv 

Tunega Ľ., starosta obce oboznámil poslancov OZ, že nájomné zmluvy, ktoré sú uzatvorené s 
cudzími subjektmi (Slovenská pošta, zdravotné stredisko, prenájom garáže) sú pre obec 
neefektívne a treba ich posúdiť a prehodnotiť, prípadne dať do prenájmu aj ďalšie priestory 
(napr. detská lekárka). Pán starosta vstúpil už do jednania s lekármi, ktorí súhlasili s vyšším 
nájmom. Poslanec Ing. Michalička B. konštatoval, že treba dobre zvážiť zvyšovanie nájmu 
priestorov, aby sme lekárov nestratili. 
 

U z n e s e n i e  č .  4 / 2 0 1 1 

OZ V Bobote žiada: 
Starostu obce Tunegu Ľ. do budúceho OZ pripraviť 
návrhy nových nájomných zmlúv 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

8. Odkúpenie budov COOP Jednoty 

Starosta informoval poslancov OZ, že osobne navštívil predsedu COOP Jednoty Trenčín 
a vstúpil do jednania s predstavenstvom o odkúpenie budovy bývalých potravín Bobotská 
Lehota a budovy oproti kultúrnemu domu. Bola zaslaná žiadosť na riaditeľstvo COOP 
Jednoty na základe ktorej budú prebiehať ďalšie rokovania o odkúpení budov. 
Ing. Jánošík J. pripomienkoval otázkou,  načo nám poslúžia tieto budovy, ak budeme ich 
vlastníkom. Starosta reagoval, že v budove bývalých potravín by sa zriadil Dom sociálnych 
služieb a v budove oproti KD by sa zriadila prevádzka Obecného úradu. Poslanec Ing. 
Michalička B. vstúpil do rozpravy, zrealizovanie týchto projektov by bolo dosť finančne 
nákladné a pre našu obec z tohto dôvodu momentálne nereálne. 

9. Rôzne 

- odmeny starostu a poslancov OZ : Tunega Ľ. dal na vedomie poslancom OZ,  pokiaľ budú 
aktívne pracovať počas roka a volebného obdobia budú aj patrične odmenení. 

 
- úprava času rokovaní OZ :starosta obce navrhol upraviť čas rokovaní OZ na skoršiu 

hodinu. Poslanci navrhli deň „piatok“, v zimnom období o 19.00 hodine a v letnom období 
18.00 hodine. 

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

OZ V Bobote schvaľuje: 
Čas rokovania OZ : v zimnom období 18.00 hod. v letnom 
období: 19.00 hod. 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 
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- komisia pre ochranu verejného záujmu – podľa zákona NR SR č.357/2004 Z.z. musí mať 
obec zriadenú komisiu pre ochranu verejného záujmu. Starosta obce navrhol za členov 
komisie: 

- Ing. Michalička B. 
- Ing.Jánošík J. 
- p. Hloža L. 
- p. Mokráň J.  

- Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k navrhnutým členom a následne schválili komisiu. 
 

U z n e s e n i e  č .  6 / 2 0 1 1 

OZ V Bobote schvaľuje: 
Za členov „Komisie pre ochranu verejného záujmu“:  
Ing. Michaličku B., Ing. Jánošíka J., p. Hložu L. a  
p. Mokráňa J.. 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
- harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva (príloha č.1) – Poslanec Ing. 
Michalička B. navrhol starostovi obce ako i poslancom OZ ročný harmonogram obecného 
zastupiteľstva.  OZ sa bude konať každý mesiac okrem letných mesiacov (júl, august).  
 

U z n e s e n i e  č .  7 / 2 0 1 1 

OZ V Bobote schvaľuje: 
Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2011 (príloha č.1) 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 
 

- oprava kostola – Ing. Tunega Milan sa prihlásil s pripomienkou akým spôsobom sa dá 
odvodniť kostol, aby sa naďalej neznehodnocoval. Starosta obce požiadal Ing. Tunegu M. 
pokiaľ môže a podujme sa na zrealizovanie odvodnenia, obec mu bude nápomocná.  

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

OZ v Bobote žiada: 
Stavebnú komisiu a starostu obce pripraviť návrh, ako sa  
dá riešiť oprava resp. odvodnenie kostola  
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
- pripomienky Ing. Michali čku B. – poslanec sa zapojil do diskusie „Rôzne “s 

nasledovnými dotazmi:  
a) schváliť plán činnosti na rok 2011 
b) skromný telefón bývalého starostu : Tunega Ľ. informoval poslanca, že telefónna 

linka bývalého starostu je k 31.12.2010 zrušená 
c) záverečný účet obce: ekonómka p. Lobotková D. prečítala aktuálny stav účtu 

k 21.1.2011 suma: 32 847 € a aktuálny stav pokladne k 21.1.2011 suma: 84,43€ 
 
Ing. Michalička B. prečítal starostovi obce a poslancom OZ návrhy krátkodobých 
a dlhodobých cieľov pre štvorročné volebné obdobie. 
 
Krátkodobé ciele: 

1) bezpečnosť – spojazdniť auto DHZ. V súvislosti s bezpečnosťou občanov našej obce 
navrhol starostovi, aby zistil technický stav vozidla, zabezpečil funkčnosť vozidla 
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DHZ a emisnú kontrolu vozidla. Poslanci OZ s návrhom súhlasili a následne 
schválili. 

 
 

U z n e s e n i e  č .  9 / 2 0 1 1 

OZ V Bobote žiada: 
Starostu obce zistiť stav auta DHZ a zabezpečiť jeho  
funkčnosť.  
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
2) dodržiavanie stránkových dní, hodín na OÚ 
3) oprava vývesných tabúl 
4) osvetlenie obce – vyriešiť úsporu energií: montáž predradníkov, čo by malo za 

následok stlmenie svetla v neskorých nočných hodinách 
5) doriešiť otázku klziska Bobotská Lehota 
6) zriadiť zberný dvor pre obec 
7) oprava Kultúrneho domu (pripraviť alternatívu ak neschvália projekty na opravu) 
8) úprava areálu pri požiarnej zbrojnici 
9) vyriešiť problém s upratovaním v Dome smútku 
10) riešiť dažďovú vodu – časť Argentína 
11) vyčistiť potok Machnáč (vyzvať povodie Váhu) 
12) likvidácia odpadu – zriadiť kompostovisko 
13) dychová hudba Boboťanka oslávi tento rok 90. výročie a obec by mohla aktívne 

pomôcť s touto oslavou 
14) spolupráca so Slovenským orlom, keďže predsedom je rodák z našej obce 

 
Dlhodobé ciele: 

1) riešiť budovu potravín Bobotská Lehota, jej príp. odkúpenie a využitie 
2) oprava kostola 
3) zvyšovanie počtu obyvateľov – vytváranie podmienok pre mladé rodiny, stavebné 

pozemky, príp. nové byty 
4) rozširovanie priestorov MŠ, ZŠ a TJ 

 
- správa hlavnej kontrolórky Ing. Filinovej Veronik y (príloha č.2) – hl. kontrolórka obce 
prečítala plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2011 a správu kontrolnej činnosti za 3.štrťrok 
2010. Starosta obce a poslanci OZ sa správu vypočuli a zobrali na vedomie. 

10. Došlá pošta 

Starosta obce Tunega Ľ. predložil poslancom žiadosti, ktoré občania podali na obecný úrad. 
 

1) Žiadosť p. RNDr. Kyselicovej Ireny o odkúpenie pozemku - manžel p. Kyselicovej 
objasnil poslancom o ktorú časť pozemku v časti Bobotská Lehota sa jedná. Poslanci 
OZ nemali voči predaju pozemku žiadne námietky a odsúhlasili predaj pozemku 
v hodnote 1 € za m2.  

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

OZ V Bobote schvaľuje: 
Predaj pozemku v hodnote 1 € za 1 m2.  
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 
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2) Prenájom garáže - p. Pinďák Peter požiadal obec Bobot o prenájom garáže na rok 

2011 v priestoroch zdravotného strediska za účelom opravovania automobilov 
Starosta obce žiadosť zamietol z dôvodu, pretože p. Pinďák P. nemá živnostenské 
oprávnenie vykonávať činnosť na opravy aut. Ak si toto oprávnenie vybaví môže byť 
nájomná zmluva obnovená. 

 
3) Žiadosť rady školy pri ZŠ Bobot - predseda Rady školy Bc. Nikolíniová Monika 

podala žiadosť na delegovanie zástupcu z Obecného zastupiteľstva do Rady školy ZŠ 
Bobot. Starosta navrhol za zástupcu z OZ do RŠ p. Zápotočnú D. OZ s návrhom 
súhlasilo. 

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

OZ V Bobote schvaľuje: 
Zástupcu OZ do Rady školy ZŠ Bobot p. Zápotočnú Danu 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
4) Žiadosť bytovky č.319 - nájomníci BJ č.319 v zastúpení správcu p. Čerňanskej Marty 

žiadajú starostu obce ako i poslancov OZ o prejednanie: 
- vybudovania chodníka od bytovky č.319 k zástavke SAD 
- dokončenie zakrytia kanála pri bytovke 
- oprava komunikácie pri bytovke – pri potoku 
- dokončenie osvetlenia okolo potoka 
- vysporiadanie pozemkov pri bytovke 
- odkúpenie pozemkov pri bytovke 

 
Starosta obce sa vyjadril, že pôjde osobne spolu s členmi stavebnej komisie a vykoná 
obhliadku okolia bytovky a zašle písomné vyjadrenie nájomníkom BJ č.319. 

 
5) Žiadosť o otvorenie prevádzky - p. Kelemen Ľubomír podal na obecný úrad žiadosť 

o otvorenie prevádzky na výrobu múčnych polotovarov a pizze. Poslanci OZ navrhli 
starostovi obce, aby spolu so stavebnou komisiou išli obzrieť prevádzku a zhodnotili, 
či spĺňa potrebné stavebné a hygienické požiadavky. Taktiež či má majiteľ potrebné 
povolenia od patričných úradov. 

11. Diskusia 

Do diskusie sa prihlásili občania: 
 

- p. Fiala A. mal viacero pripomienok :  
d) počas smútku, keď je pohreb v obci nevyhlasovať rezkú hudbu 
e) kontajnery na sklo (pri potravinách) treba premiestniť na iné miesto 
f) premiestniť oznamovacie tabule pri OcU pred kultúrny dom 
g) zmeniť, vynoviť uvítacie tabule na začiatku obce a konci obce 
h) zriadiť schránku na obecnom úrade, ktorá bude slúžiť občanom na pripomienky a 

dotazy 
i) zabezpečiť v obci hrobárov  
j) prehĺbiť kanál pri p. Fialovi 
k) navrhol zvážiť možnosť udelenia čestného občianstva p. Gálikovi Jozefovi, 

predsedovi Slovenského Orla za jeho zásluhy, ktoré spravil pre našu obec. 
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- p. Mikušková A. navrhla upozorňovať občanov častým vyhlasovaním do rozhlasu, aby 
neznečisťovali našu obec vyhadzovaním odpadu do potoka 

- p. Čerňanská M. požiadala starostu obce a poslancov OZ o dokončenie garáže DHZ -
vymaľovanie a dať vyrobiť novú tabuľu „Hasičská zbrojnica“ 

- sl. Čerňanská Z. upozornila na výmole na miestnej komunikácie pri p. Krškovi E. Na 
pripomienku zareagoval poslanec Ing. Michalička B. ktorý navrhol stavebnej komisií 
prešetrenie stavu miestnych komunikácií a nutné opravy aby obec zrealizovala. 

- p. Gunár J. upozornil na starý dom oproti p. Laššovej M. sup.č.290, ktorý je na 
spadnutie. Požiadal obec vyzvať vlastníka nehnuteľnosti k oprave, alebo prípadne aj 
k zbúraniu nehnuteľnosti. 

- P. Kyselica F. požiadal starostu obce o častejšie vyhlasovanie do rozhlasu, aby občania 
hlavne vo večerných hodinách nevypúšťali svojich psov, pretože ohrozujú občanov 
obce.  

12. Záver 

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

Overovatelia zápisnice: p. Hloža Ľuboš  

 p. Zápotočná Dana  

 Ing. Michalička Boris  

Starosta obce: p. Tunega Ľubomír  
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Príloha č.1: 

 
Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2011 

 
21.1.2011 o 19.00 hod 
25.2.2011 o 18.00 hod 
25.3.2011 o 18.00 hod 
29.4.2011 o 19.00 hod 
27.5.2011 o 19.00 hod 
24.6.2011 o 19.00 hod 
23.9.2011 o 19.00 hod 
28.10.2011 o 18.00 hod 
25.11.2011 o 18.00 hod 
16.12.2011 o 18.00 hod 
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Príloha č.2: 

 
Hlavná kontrolórka  
obce BOBOT 
 
 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 
ZA 3. 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 1.7. – 30.9 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. Ako prvé začnem podrobnejšie rozoberať 
nedostatky, ktoré sa vyskytli pri účtovaní prijatých faktúr v období od 1.7. – 30.9.2010:  
 
• Zálohová faktúra DF2010/143 od SEPI, s.r.o. za ročnú údržbu programu Verejná správa 

SR v sume 53,55 Eur je nesprávne zaúčtovaná na 518 MD a 321 na strane Dal. Okrem 
toho je aj nesprávne zaradená medzi faktúry. Zálohové faktúry nepatria do faktúr, 
neúčtujú sa, účtuje sa až ich úhrada a to na účet 314 (poskytnuté preddavky) na strane MD 
a na účet 221 na strane Dal. Z tohto dôvodu sa budú prikladať k výpisom z bankových 
účtov. Takýchto faktúr sa v sledovanom období vyskytlo viacero (napr. DF 2010/162, 
163, 166). Keďže sa 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 po 
podrobnejšom preskúmaní bolo zistené, že 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 účtovať vyššie uvedeným spôsobom. 

• Dodávateľská faktúra DF2010/145 i DF 2010/148 za poskytovanie služby Virtuálnej 
knižnice Základnej škole v Bobote za mesiac jún/júl 2010 je 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.  

• Príspevok za mesiac 07/2010 za poskytovanie zdravotnej starostlivosti p. Sokolíkovi, 
ktorý je umiestnený v Domove dôchodcov v Hrachovišti je evidovaný ako dodávateľská 
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faktúra DF 2010/159, avšak ňou nie je. Ide o kópiu e-mailu, v ktorom Domov dôchodcov 
žiada zaplatenie príspevku, ale nemožno ho považovať za faktúru. Z daného vyplýva, že i 
účtovanie nie je správne, keďže je príspevok zaúčtovaný ako faktúra. Podobne ako v 
predošlom prípade i v tomto bola o nedostatku informovaná nová účtovníčka, ktorá bude 
príspevok na zdravotnú starostlivosť účtovať od 1.1.2011 novým a zároveň správnym 
spôsobom. 

• DF 2010/155 a DF 2010/160 sú prijaté faktúry od p. Ďuračiho – bezpečnostného technika 
za jeho služby za mesiac jún a júl/2010, ktoré sú správne zaúčtované. Faktúry sú len 
nesprávne zaevidované a založené, lebo faktúra za mesiac 07/2010 je skôr zaevidovaná 
pod číslom DF 2010/155 ako faktúra za mesiac 06/2010, ktorá je evidovaná ako DF 
2010/160. 

• Príspevok Spoločnému stavebnému úradu za jeho činnosť – III. kvartál je nesprávne 
evidovaný do dodávateľských faktúr ako DF 2010/161 (podobne ako v prípade príspevku 
za poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa nejedná o faktúru), a teda i nesprávne 
zaúčtovaný na dodávateľskom účte (účet 321) na strane Dal. Vhodnejšie by ho bolo 
účtovať na inom záväzkovom účte (účet 379). 

• Dodávateľská faktúra DF 2010/165 prijatá od Regionálneho združenia za školenie je síce 
zaúčtovaná na správne účty, ale má nesprávny účtovací predpis: „ročná údržba programu“ 
namiesto „školenie“. 

• V krycom liste k DF 2010/167 za pastelky, lepidlo, školské potreby MŠ je uvedený 
nesprávny dodávateľ „Altrak“ namiesto „PETREX Trenčín. Rovnaký nedostatok sa 
vyskytol i v krycom liste k DF 2010/181 za opravu plynových kotlov, kde je uvedený ako 
dodávateľ „TEDOS“ namiesto „Milan Kováč“ i v krycom liste k DF 2010/187 za učebné 
pomôcky s nesprávnym dodávateľom „RAABE““ namiesto „ProSolutions“.  

 
Pri účtovaní účtovných prípadov na základe výpisov z bankových účtov sa objavili určité 
chyby. Úhrada príspevku za p. Sokolíka z bankového účtu v Dexia banke z 12.7.2010 bola 
nesprávne zaúčtovaná na účet 321 – Dodávatelia. Táto úhrada mala byť zaúčtovaná na účet 
379 – Iné záväzky. Rovnaký účtovný prípad sa vyskytol i vo Výpise č. 98. 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. Na 
základe Výpisu číslo 93 z účtu v Dexia banke bol zaúčtovaný účtovný prípad v znení: 
poskytnutie transferu obci Malčice vo výške 500 Eur v štvorzápise na účet 357 - Ostatné 
zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC na strane MD a na účte Bankové účty na strane Dal a náklad 
bol zúčtovaný na účte 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku na strane MD a účet 357 na strane Dal. Avšak namiesto účtu 357 mal byť 
použitý účet 359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy. A znovu sa 
objavila rovnaká chyba ako v prípade už vyššie spomínaných prípadov štvorzápisov, pričom k 
Výpisu z BÚ by mal byť zúčtovaný účtovný prípad týkajúci sa účtu 221. Na základe Výpisu 
č. 97 z Dexia banky bol nesprávne zúčtovaný príspevok Spoločnému stavebnému úradu na 
účet Dodávatelia, pričom mal byť použitý účet 379 – Iné záväzky. Vo Výpise č. 92, 99, 110, 
126 je zrážková daň nesprávne zaúčtovaná na účet 568 – Ostatné finančné náklady. Zrážková 
daň sa účtuje na účet 341 – Daň z príjmov na strane MD a na 221 – Bankové účty na strane 
Dal. Okrem toho, že je použitý nesprávny účet na strane MD, je zrážková daň viažuca sa k 
Výpisu č. 99 a 126 započítaná do sumy ostatných bankových poplatkov. Účtovné prípady 
Výpisov č. 104 (úhrada FA za opravu verejného osvetlenia) a č. 122 (FA za opravu 
plynových kotlov) sú nesprávne zúčtované na nákladový účet 511- Opravy a udržiavanie. 
Namiesto  
nákladového účtu mal byť použitý účet 321 – Dodávatelia. V Dexia banke zostalo na účte 30 
773,50 Eur ku koncu septembra 2010. Pri kontrole Výpisov z bankového účtu otvorenom v 
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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. Aj napriek tomu, že tento účtovací predpis považujem za veľkú chybu, nová 
účtovníčka nemôže uskutočniť zmenu z už predtým uvedených dôvodov. V novom 
účtovacom období však začne mzdy účtovať podľa správnych účtovacích predpisov. V 
prípade odvodov zo mzdy odvádzaných do zdravotnej a Sociálne poisťovne je použitý 
správny účtovací predpis, avšak chybná poznámka: Mzdy OU.  
 
V účtovaní prípadov viažucich sa k školskému účtu v DEXIA banke sa nevyskytli žiadne 
chyby. K 30. 9. 2010 bol konečný stav v sume 97,33 Eur.  
 
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 (jún, júl, august) všetky rovnaké prípady spočítala a 
jednorázovo zaúčtovala na príslušné účty. Stalo sa dokonca, že boli spočítané do 1 účtovného 
prípadu a 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. Uvedené postupy účtovania sú nesprávne, každý prípad treba účtovať samostatne a 
v časovom slede. Príjmový pokladničný doklad č. 31/10 založený v Školskej jedálni júl 2010 
nepatrí do 3. kvartálu 2010, pretože bol vystavený dňa 9.6.2010, viaže sa ešte k 2. štvrťroku. 
Príjmové pokladničné doklady č. 37-39/10 nie sú opatrené pečiatkou Obecného úradu v 
Bobote ani podpisom vyhotoviteľa. Výdavkový pokladničný doklad z 30.9.2010 na nákup 
pracovného oblečenia, obuvi, spotrebného tovaru v sume 141,74 Eur nemá uvedené číslo 
dokladu. Príjemka za mesiac september 2010 nie je v súlade s faktúrami – v zložke nie sú 
založené všetky faktúry. Inventarizačný súpis potravín k 30.9.2010 je v sume 499,89 Eur.  
 
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. 204/10, 206/10...zväčša sa však jedná o príjmové 
pokladničné doklady za hlásenie, za dane z nehnuteľností, za psa, za dane za komunálne 
odpady a pod.). Každý pokladničný doklad má mať svoje evidenčné číslo v účtovníctve, 
samostatne sa účtuje. 

• Niektoré pokladničné doklady neobsahujú číslo pokladničného dokladu (číslo je napísané 
na kancelárskom papieri, na ktorom sú doklady nalepené, nie priamo na pokladničnom 
doklade), a to: VPD č. 151/010, VPD č. 153/010, VPD č. 177/010, VPD č. 182/010, VPD 
č. 209/010-212/010, 212/09 (použité nesprávne číslo dokladu – podľa čísla za lomítkom 
by tento doklad patril ešte do roku 2009) a VPD vystavený 20.9.2010 za nákup do 
kosačky v sume 26,85 Eur (číslo nie je uvedené ani na papieri, na ktorom je doklad 
nalepený). 

• Pokladničné doklady neobsahujú podpis vyhotoviteľa (v zmysle § 10. ods. 1, písm. f 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve je povinnou náležitosťou účtovného dokladu) – 
PPD s evidenčnými číslami 989 4503-989 4507, 397 1394, 397 1380, 123 701, 989 4509-
989 4512, 989 4514-989 4517, 989 4519, 989 4520 – 989 4526, 989 4529 a VPD č. 
184/010 je bez podpisu príjemcu. 

• K účtovným dokladom nie je vystavený príslušný výdavkový/príjmový pokladničný 
doklad:  
� k výberovým lístkom DEXIA banky: PPD č. 151/010, VPD č. 169/010, PPD č. 
185/010, VPD č. 203/010  
� k sumarizačným listinám výplat: VPD č. 152/010, VPD č. 170/010, VPD č. 
186/010,  
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� za odmeny poslancom OZ za 1. polrok 2010 v sume 342,56 Eur (VPD č. 
155/010),  
� za poštovné vo výške 551,50 Eur (VPD č. 164/010),  
� za faktúru na stravné lístky v sume 276,57 Eur (VPD č. 171/010),  
� za svadobný dar hl. kontrolórke v sume 100 Eur (VPD č. 196/010),  
� za referendum 2010 – tu boli zistené ďalšie nedostatky: Viacero výdavkových 
pokladničných dokladov bolo zaevidované pod jedným číslom. Jednotlivé účtovné 
doklady patriace k tomuto výdavkovému pokladničnému dokladu nie sú v súlade s 
Vyúčtovaním výdavkov spojených s konaním referenda dňa 18.9.2010 v obci Bobot. 
Okrem 2 položiek vyúčtovania boli pôvodné sumy prečiarknuté a nahradené novými 
sumami. Pôvodné výdavkové pokladničné doklady mali byť nahradené novými (s 
upravenými sumami) rovnako ako aj Vyúčtovanie výdavkov spojených s konaním 
referenda.  
 

• 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. 
149/010, VPD č. 156/010, VPD č. 173/010, VPD 190/010. 

• Číslo pokladničného dokladu 174/010 je použité na 2 rozdielnych dokladoch. 
• Za ďalšiu chybu 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). 
Z daného dôvodu som nemohla vykonať kontrolu účtovacích predpisov.  

 
V pokladni ku koncu septembra 2010 zostali peňažné prostriedky vo výške 201,55 Eur. 
 
Z Výpisu č. 13/2010 z bankového účtu, na ktorom je vedený Sociálny fond, nie je zaúčtovaný 
prevod do Sociálneho fondu na úrovni 92,16 Eur, ktoré malo byť zaúčtované na účet 221 na 
strane MD (analytický účet 221400) a na účet 261 – Peniaze na ceste na strane Dal. K 
30.9.2010 bol na účte Sociálneho fondu účtovný zostatok vo výške 2 060,81 Eur.  
 
V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnili len 2 zasadnutia OZ. Prvé sa konalo 11.8. 
2010, druhé zasadnutie OZ bolo zvolané 24.9. 2010, ktoré uzavrelo sledované obdobie. 
Všetky uznesenia prijaté OZ v tomto období boli splnené.  
 
V období od 1. júla až do 30. septembra 2010 neboli evidované žiadne sťažnosti ani petície.  
 
Plnenie plánu a rozpočtu v mesiacoch 01-09/2010  
 
Na rok 2010 boli celkové príjmy obce rozpočtované vo výške 268 740 Eur. V skutočnosti 
obec za 3 štvrťroky prijala peňažné prostriedky vo výške 217 996,21 Eur, čím bol rozpočet 
splnený na 81 %. Spolu s kapitálovým rozpočtom i finančnými operáciami bolo dosiahnuté 
rovnaké 81 %-né plnenie.  
 
Najvyššiu položku v rámci bežného rozpočtu tvoria výnosy z daní z príjmov poukázané 
územnej samospráve, ktoré boli naplánované na 180 000 Eur. V treťom štvrťroku obec prijala 
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v rámci týchto príjmov len 107 903,12 Eur – 60 % z plánovaných príjmov z územnej 
samosprávy. Príjem z daní z pozemkov predstavoval až 18 782,63 Eur, čím sa dosiahlo až 157 
%-né plnenie. Podobné plnenie bolo dosiahnuté i v prípade daní zo stavieb – 156 %, čomu 
zodpovedalo 18 687,61 Eur. Takéto vysoké plnenie rozpočtu bolo spôsobené úhradami 
nedoplatkov z minulých rokov. Naopak nízke plnenie bolo dosiahnuté v prípade dane za psa, 
a to len vo výške 59 % z plánovaných 1 350 Eur. Príčinou tejto odchýlky môže byť viacero, 
napr. úmrtie/utratenie prihláseného psa, ktoré majiteľ psa na úrade nenahlásil. V horšom 
prípade občania vedome ignorujú túto daňovú povinnosť, nakoľko sú presvedčení, že nebudú 
nijak postihovaní.  
 
Uhradené dane za komunálne odpady v sledovanom období predstavovali 22 170,58 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. Najväčší odklon od rozpočtu nastal v prípade príjmov 
z Domu smútku a cintorína, nakoľko plnenie rozpočtu do konca septembra predstavovalo 771 
%, ktoré bolo zapríčinené platením poplatkov za hrobové miesta tých občanov, ktorí tak 
neurobili v predošlom období. Obec v danom období získala 402,50 Eur z plánovaných 450 
Eur z poplatkov rodičov za detí navštevujúce Školský klub detí, čím bolo dosiahnuté zvýšené 
89 %-né plnenie a v prípade príspevkov rodičov za deti v MŠ až 149 %-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 829,55 Eur, čím sa presiahol celkový rozpočet na rok 2010 o 19 %. 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 období od januára až do konca septembra Krajský školský úrad poskytol obci dotáciu pre 
ZŠ vo výške 31 286,12 Eur primeranú k rozpočtovaným 43 000 Eur– 73 %. 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. Rozpočtované boli ostatné 
dotácie na úrovni 2 000 EUR. V skutočnosti obec prijala od ďalších orgánov ŠS a VS dotácie 
vo výške 7 282,30 EUR, z čoho najväčšiu položku predstavovala dotácia od MFSR v sume 4 
831 EUR, čím sa štát snažil vyrovnať nedostatok finančných prostriedkov z daní z príjmov 
prijatých od územnej samosprávy.  
 
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 
prijala od neho peňažné prostriedky vo výške 1 819 EUR (jeho dôchodok), ktoré boli použité 
na úhradu poplatkov za pobyt a starostlivosť v domove.  
 
V rámci kapitálového rozpočtu obec Bobot získala dotáciu od 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.  
 
I vo výdavkovej časti rozpočtu boli zaznamenané určité odchýlky v porovnaní a rozpočtom. 
Do konca septembra 2010 boli vyplatené tarifné platy zamestnancom OÚ vo výške 24 382 
Eur, čím sa dosiahlo 53 %-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 25 148,28 Eur na platy zamestnancov MŠ, čím bol rozpočet splnený na 84 
%. Toto prečerpanie rozpočtu bolo spôsobené prijatím novej učiteľky MŠ, ktorá má 
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dosiahnuté vyššie vzdelanie (1. stupeň VŠ) v porovnaní s predošlou učiteľkou (ukončené 
stredoškolské vzdelanie) a z nepochopiteľných dôvodov je s ňou uzatvorený trvalý pracovný 
pomer, pričom predchádzajúca učiteľka pracovala v MŠ len na polovičný pracovný úväzok. 
Tento čin sa mi zdá nepochopiteľný, nakoľko počet detí v škôlke sa nezvýšil a polovičný 
úväzok bol postačujúci. V súčasnosti pracujú v MŠ 4 učiteľky (z toho 1 je zároveň i 
riaditeľka). Okrem toho škôlku denne navštevuje cca 25 detí. Na 1 učiteľku má pripadať 10 – 
12 detí, čiže v MŠ v Bobote by úplne stačili 3 učiteľky. Preto sa mi zdá zbytočné zamestnávať 
ďalšiu učiteľku, ktorá dokonca pracuje na hlavný pracovný pomer. Dovolila by som si túto 
skutočnosť označiť za neefektívne hospodárenie s peňažnými prostriedkami obce, ktoré by 
obec mohla lepšie využiť.  
 
Od začiatku roka 2010 až do konca septembra 2010 bolo na peňažné odmeňovanie 
zamestnancov ZŠ vynaložených primeraných 18 493,59 Eur z plánovaných 24 000 Eur – 77 
%. Takmer rovnaké plnenie môžeme vidieť i pri odmeňovaní zamestnancov ŠKD – 76 % z 
rozpočtu. Vyššie prečerpanie rozpočtu nastalo v prípade miezd zamestnancov ŠJ, a to až o 10 
%. Celkovo obci v prvých 3 štvrťrokoch roku 2010 vznikli náklady vo výške 83 065,77 Eur z 
rozpočtovaných 118 600 Eur, čím bol rozpočet naplnený na 70 %.  
 
Jednou z najväčších nákladových položiek predstavovali náklady na energie. Kontrolou bolo 
zistené príliš vysoké čerpanie peňažných prostriedkov na náklady energií OÚ, až 95 %-né 
plnenie z plánovaných 6 736 Eur. V prípade energií MŠ bolo dosiahnuté až 153 %-né plnenie. 
Bolo by potrebné zistiť príčinu takýchto vysokých platieb a následne ju odstrániť. Ideálne 75 
%-né čerpanie bolo naplnené pri nákladoch na energie ZŠ. Menej prostriedkov, ako bolo 
plánovaných, bolo vynaložených na energie ŠJ – 1 877,44 Eur z 3 073 Eur. Celkovo sa na 
energie minulo až 27 641,34 Eur z 28 051 Eur – 98 %.  
 
Nedá mi znovu nespomenúť, že aj napriek môjmu upozorňovaniu v predošlých správach, aj 
naďalej všetky náklady na energie i s telefónom hradí OÚ. Vôbec nedošlo k žiadnym 
zmenám. Telovýchovná jednota naďalej neplatí nájomné, dokonca nezaplatila ani dane za 
komunálne odpady. Svojou činnosťou porušuje nájomnú zmluvu uzatvorenú s OÚ. Dúfam, že 
v nasledujúcom období pristúpi OZ k riešeniu danej situácie.  
Celkové výdavky obce bežného rozpočtu predstavovali 259 571,71 Eur, čím sa dosiahlo iba 
64 % -né plnenie. Spolu s kapitálovým rozpočtom to predstavovalo skoro ideálne 77 %-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. Zároveň 
chcem znovu upozorniť a pripomenúť, že je nevyhnutné, aby sa vyriešila záležitosť týkajúca 
sa poskytovania dotácii všetkým poberateľom dotácie, nielen Telovýchovnej jednote. 
Poskytovanie dotácii musí byť v zmysle zákona vypracované VZN. V našej obci bolo VZN 
vypracované, avšak nebolo vyvesené na úradnej tabuli obci obvyklým spôsobom a z daného 
dôvodu nebolo ani Obecným zastupiteľstvom v Bobote schválené. Týmto by som chcela 
požiadať pracovníčky OÚ v Bobote o jeho vyvesenie a OZ o prerokovanie vyššieho 
spomínaného VZN, pripomienkovanie a následné schválenie. Zároveň by som chcela 
požiadať Obecný úrad v Bobote, aby dotácie na rok 2011 vyplácal v súlade s týmto VZN.  
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Navrhujem OZ, aby brali na vedomie túto správu a odporučili starostovi obce prijať návrh 
opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou.  
 
Táto správa bola predložená Obecnému zastupiteľstvo obce Bobot na jeho zasadnutí - dňa 21. 
1. 2011.  
 
Spracovala: Ing. Veronika Filinová 
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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  
obce Bobot na I. polrok 2011 

 
V priebehu I. polroka 2011 navrhujem vykonať nasledovné kontroly: 
 
 

1. Predloženie a spracovanie správy o kontrolnej činnosti za 4. štvrťrok 2010. 
 

2. Kontrola príjmovej časti rozpočtu a dodržiavania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na platné VZN - Kontrola dane z nehnuteľnosti.  

 
3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií.  

 
4. Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou na Obecnom úrade v Bobote, 

dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc vo vybraných organizačných 
zložkách obce v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  

 
5. Kontrola účtovných dokladov.  

 
6. Predloženie návrhu plánu kontrolných činností na obdobie šiestich mesiacov - pre II. 

polrok 2011.  
 

7. Kontrola plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Bobote.  
 

8. Kontrola uplatňovania a dodržiavania 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). 

 
9. Ďalšie potrebné kontroly vyžiadané Obecným zastupiteľstvom v Bobote.  

 
 
HK pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.  
 
 
Ing. Veronika Filinová  
hlavná kontrolórka obce 
 


