Zápisnica z rokovanie Komisie pre rozpočet a financie pri OZ v Bernolákove,
ktoré sa uskutočnilo dňa 31.3.2021 o 17.30 v zasadačke obecného úradu

Program: 1. Otvorenie
2. Správy hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol
3. Obecné MOM
4. Financovanie súkromných školských zariadení
5. Rozsah zmien rozpočtu vykonávaných starostom
6. Rôzne
K bodu 1.
Predseda komisie privítal členov komisie. Zároveň ich oboznámil so skutočnosťou, že prednostka OcÚ
p.Šuvadová je vo výpovednej lehote, aktuálne čerpá OČR, to je dôvod prečo sa zasadnitia komisie
nezúčastní a zapisovateľka komisie p.Biznárová je PN. Zápisnicu z komisie vyhotoví predseda komisie
Ing.Molnár.
K bodu 2. Správy hl. kontrolórky
a) Správa o vyúčtovaní dotácií v r.2020.
Hl.kontrolórka Niepelová podala vysvetlenie k Správe o vyúčtovaní dotácií v r.2020. Upozornila na
fakt, že obec v rozpore so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, poskytla dotácie subjektom, ktoré
na ne nemajú nárok. Konštatovala, že niektoré dotácie neboli použité na ciele deklarované v žiadosti
o dotáciu, resp. niektoré akcie neboli dostatočne zdokumentované a vyúčtované, alebo boli použité
nepovoleným spôsobom ( pr. FK Bernolákovo).
Poslanec Požár, v diskusii navrhol, aby sa poslanecký zbor začal zaobarať zavedením nového systému
prideľovania dotácií – potrebná novela VZN o poskytovaní dotácií. Cieľom je, aby sa system
zautomatizoval a OZ sa vylúčilo z rozhodovania o poskytovaní dotácií právnickým alebo fyz. osobám –
podnikateľom. Z diskusie ďalej vyplynulo, že komisia odporúča OZ, aby sa už pri samotnom
prejednávaní dotácií bezpodmienečne vyžadovalo dodržiavanie uvedených zákonov (č. 583/2004 a
523/2004).
b) kontrola školskej jedálne
Z diskusie k tejto správe hl. kontrolórky vyplynulo, že komisia navrhuje OZ, aby odporučilo starostovi
obce, ako štatutárovi zriaďovateľa, aby vyvodil voči zodpovedným osobám za chod ŠJ, resp. za ich
nečinnosť opatrenia, o ktorých má byť informované zastupiteľstavo . Zároveň doporučuje poslancom
OZ, aby vyvinuli tlak na zodpovedné osoby, ktoré majú vo svojej kompetencii prijať opatrenia
brániace tomu, aby sa zistenia a nedostatky uvedené v správe o kontrole opakovali. Existuje totiž
predpoklad, že zistenia sú dlhodobého charakteru a netýkajú sa len kontrolovaného obdobia.

c/kontrola správy nájomného bývania
Z diskusie vyplynulo odporúčanie, že je potrebné prijať nové VZN o nájomných bytoch, v ktorom by
sa riešili aj zistené nedostatky uvedené v správe hl. kontorolórky. V súčasnosti sa pri správe používa
interná Smernica č. 3/2017, vydaná starostom obce, táto však nepokrýva celú problematiku správy
bytov a je dokonca v niektorých častiach už zmätočná (práve, čo sa týka správy bytov).
Členovia komisie žiadajú, aby oni i poslanci OZ boli informovaní o prijatých opatreniach vo všetkých
troch bodoch.

K bodu 3. Mobilné odberné miesta ( MOM)
Členovia komisie skonštatovali, že pri zriaďovaní obecných MOM (mobilné odberné miesta) sa obec
dopustila viacerých pochybení, resp. obec neposkytla relevantné doklady, ktoré boli požadované:
a/ nebolo zverejnené stanovisko krízového štábu obce k zriadeniu MOM k termínu (04.3.2021)
zasadnutia obecnej rady (Mgr.Pipíšková),
b/ zmluva s Min. zdravotníctva SR, v ktorej sa obec Bernolákovo stáva poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti (jediná obec v okrese Senec) nebola prerokovaná a schválená OZ,
c/ činnosť okolo zriadenia obecných MOM riadil človek na objednávku, bez zmluvy resp. nebol
zamestnancom obce i keď sa prezentoval ako zametnanec referátu majetku (poza chrbát prednostky
OcÚ, čo bolo uvedené aj ako hlavný dôvod je odchodu z OcÚ)
d/ nie je jasné, či takto zriadené MOM sú poistené pre prípad spôsobenej škody, nebola poskytnutá
informácia týkajúca sa formy poistenia zdravotníckych pracovníkov v soc. a zdrav. poisťovniach, nie
je tiež zrejmé o akú formu pracovnoprávneho vzťahu s obcou ide.
e/ situovanie MOM v priestoroch OcÚ sa javí ako rizikové vzhľadom na fakt, že v priestoroch sa
pohybuje viacero zamestnancov, je riziko kontaminácie priestorov OcÚ vírusom, hrozí riziko prenosu
nákazy. ( v okrese Senec MOM na OcÚ majú Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Miloslavov, v ostatných
obciach – sú to kultúrne domy, štadióny, ZŠ – projekt Návrat do škôl 2021).

K bodu 4. Zriadenie ŠKD a ŠJ Kreatívneho centra, Kastieľ 1, Bernolákovo.
Zamestnankyňa OcÚ p.Biznárová vo svojom stanovisku (mailom), ktorá spravuje túto agendu,
doporučuje dať súhlasné stanovisko k zaradeniu ŠKD a Šj Kreatívneho centra, Kaštiel 1, Bernolákovo
s tým, že mu bude poskytnutých 88% z rozsahu finančných prostriedkov pripadajúcich obecným
zariadeniam. Predseda Komisie p.Molnár pripomenul, že táto požiadavka je v rozpore so sľubmi
p.Leitnerovej, ktoré dala pri žiadosti o zaradenie Kreatívneho centra do siete škôl a školských
zariadení.

K bodu 5. Rozpočet a vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce
P. Molnár navrhuje predložiť na zasadnutie OZ bod programu týkajúci sa rozpočtu obce s tým, aby
súčasťou rokovania a následne uznesenia bolo obmedzenie zásahov starostu, čo sa týka zmien zo
strany starostu, resp. prečerpávania položiek v rozpočte bez súhlasu OZ.
Hl. kontrolórka p.Niepelová upravila tento návrh nasledovane:
OZ odporúča starostovi striktne dodržiavať § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého starosta obce nemôže vykonávať zmeny
rozpočtu bez schválenia obecného zastupiteľstva.
K tomuto dospela komisia na základe viacerých zistení, no najmä z dôvodu, že starosta obce nezaradil
do programu OZ bod týkajúci sa úpravy rozpočtu.
-

-

pritom po neprijatí VZN v oblasti odpadov v decembri 2020 bolo zrejmé, že úprava rozpočtu je
nevyhnutná. Bola aj avizovaná, no nie je bodom rokovania OZ.
komisia sa zaoberala aj informáciami týkajúcimi sa zverejnenia faktúr a objednávok pre p.
Odkoreka, ktorý vystupoval ako zamestnanec obce ( referát správy majetku obce). Podľa
zverejených objednávok z konca roka 2020 a začiatku roka 2021 p. Odkorek, hoci nebol
zamestnancom obce v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom
záujme, vystupoval ako zamestnanec obce, organizoval viacero činností za obec, mal prístup
k informáciám a dátam, aj vstup do budovy a pod. Existuje teda predpoklad, že došlo
k neoprávnenému čerpaniu finančných prostriedkov z rozpočtu obce (ako náhrada mzdy pre p.
Odkoreka).
starosta obce navrhol dotáciu pre združenie K veci, ktorého je zakladateľom. Po upozornení na
túto skutočnosť, sa za pridelenie dotácie ospravedlnil.

K bodu 6. Rôzne
Pani hl. kontrolórka odporúča nastoliť otázku zmeny rozpočtu v súvislosti s neprijatím VZN
o odpadoch, čím sa nenaplnia plánované príjmy rozpočtu a následne je treba obmedziť niektoré
výdavky.
Pani poslankyňa Pipíšková nastolila otázku zmysluplnosti existencie obecnej rady. Najmä vzhľadom
na spôsob je zvolávania starostom, absencii materiálov, tieto nie sú k dispozícii členom obecnej rady
vopred, neprichádza k doplneniu údajov a informácií. Tak, ako je jej rokovanie vedené starostom
obce, má za to, že si neplní svoje poslanie. Zvažuje, že na rokovanie podá návrh na jej zrušenie.
Prílohy: Pozvánka s programom
Prezenčná listina

V Bernolákove, 06.4.2021

Ing. Alexander Molnár
predseda Komisie RaF

