Obec Helcmanovce

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Helcmanovciach konaného dňa 03.03.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra obce z administratívnych finančných kontrolách
Záver

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Tibor Theis.
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov . Následne
predložil prítomným návrh programu , ktorý obdržali písomne. Poprosil prítomných
o prípadné pripomienky a návrhy na doplňujúce body.
Mgr. Blanka Vargová navrhla doplniť bod 5 správa zo zasadnutia finančnej komisie
a bod 6 rôzne.Nikto z prítomných nemal k programu žiadne ďalšie námietky ani ďalšie
doplňujúce body .
Po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 132/2021

Uznesenie č. 132/2021:
Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach schvaľuje, program zasadnutia OZ dňa
03.03.2021 s doplňujúcimi bodmi a to:
5. správa zo zasadnutia finančnej komisie
6. rôzne
7. Záver
Program po doplnení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra obce z administratívnych finančných kontrolách
Informácia zo zasadnutia finančnej komisie
Rôzne
Záver

Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Mgr. L. Müller, P. Pisko, M.
Pinčák , Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

M. Plachetka,Ing. P. Kandra,

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Silviu Semanovú, za overovateľov
zápisnice navrhol poslancov Mgr. Blanka Vargová a Peter Pisko, do návrhovej komisie
navrhlol poslancov Mgr. Ladislava Müllera a Miloša Pinčáka.
Hlasovanie č. 1 určenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Mgr. L. Müller, P. Pisko, M.
Pinčák , Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

M. Plachetka,Ing. P. Kandra,

k bodu č. 3 Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol zástupca starostu obce Mgr. Ľuboslav Pavlík. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 133
Uznesenie č. 133/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce berie na vedomie, kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie:
Za:

7

Mgr. Ľ. Pavlík, Ing. T. Dorčák, Mgr. L. Müller, P. Pisko, M.
Pinčák , Mgr. B. Vargová, Ľ. Zmij

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

M. Plachetka,Ing. P. Kandra,

k bodu 4: Správa hlavného kontrolóra obce z administratívnych finančných kontról
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z administratívnej finančnej kontroly
vykonanej v dňoch 15.2.2021 – 17.02.2021, správu z administratívnej fiančnej kontroly
vykonanej v dňoch 19.02.2021 a správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Helcmanovce za rok 2020.
Každý poslanec mal k dispozícii písomný material.
Po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 134/2021
Uznesenie č. 134/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce berie na vedomie :
a) správu HK obce z administratívnych finančných kontrol
b) správu HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2020
Hlasovanie:
Za:

7

M. Pinčák, Mgr. L. Müller, Mgr. B. Vargová, Mgr. T. Dorčák,
P. Pisko, Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

M. Plachetka, Ing. P. Kandra

k bodu 5: Informácia zo zasadnutí finančnej komisie
Predseda finančnej komisie Mgr. Blanka Vargová podala prítomným informáciu zo zasadnutia
finančnej komisie, ktorá sa konala 1. marca 2021. Hlavným bodom zasadnutia finančnej
komisie dňa 1.3.2021 bolo informovanie členov o podozrení zo spáchania skutkov, ktoré môžu
byť kvalifikované ako trestné činy.
Na stretnutí FK starosta obce informoval o zistených skutočnostiach – opakovaných úhradách
finančných prostriedkov na neznáme účty vo výške cca 108 658,10 € za obdobie rokov 2009 –
2020 vrátane.
Starosta predložil členom FK Návrhy správ z administratívnej finančnej kontroly vykonanej
kontrolórkou obce p. Imrichovou v dňoch, 15.02.2021, 17.02.2012 – 19.02.2021. Kontrola úhrad
faktúr sa konala na základe zistenia, že ekonómka obce Mgr. Pavúková neoprávnene bez vedomia
starostu vybrala z účtu obce za roky 2019 a 2020 sumu vo výške 2 900.- €. Zistilo sa to pri
poslednom výbere v apríli. Poslednú vybratú sumu 500.- € za apríl vrátila. Pri neskoršom overení
v októbri/novembri sa zistilo, že boli aj ďalšie výbery za roky 2019 a 2020 v sume 2 900.- €.
Následne boli právničkou zamestnanci obce vyzvaní na kontrolu úhrad – kontrolu faktúr. Pri
tomto zisťovaní boli odhalené vyššie uvedené nezrovnalosti .
Zistené skutočnosti boli odovzdané právničke zazmluvnenej obcou, ktorá pripravuje návrh na
trestné oznámenie.

- Mgr. Vargová informovala prítomných o predloženom návrhu rozpočtu pre originálne
kompetencie na rok 2021 . Výpočet bol prevedený podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
a v návrhu bola suma vo výške 197 518.- €. Po konzultácii s ekonómkou Mgr. Dorčákovou
a riaditeľom ZŠsMŠ Mgr. Drajnom bol ponížený pôvodný návrh rozpočtu o výšku kapitálových
výdavkov 7 568.- € na sumu 189 950.- €. (po výpočte skutočných nákladov za rok 2020 ).

V prípade potreby kapitálových /bežných výdajov v roku 2021 a v súlade s možnosťami rozpočtu
obce sa upraví rozpočet rozpočtovým opatrením . V rozpočte sú zarátané mzdy (0,5) údržbára
a 0,5 kuchárky. Tiež do rozpočtu musia byť zarátané príjmy a výdavky na projektového
pedagogického zamestnanca (MŠ), ktorému je mzda refundovaná, čiže prvotne musí byť
uhradená z rozpočtu ZŠsMŠ. V prípade nepreobsadenia pracovnej pozície údržbár-školník
a kuchárka budú finančné prostriedky ušetrené.
Sumár rozpočtu ZŠ s MŠ: Príjmy 197 518.-, Výdavky 189 950.-, Výdaje kapitálové
7 568.. Vo výdavkoch sú zarátané financie na Projekt MŠ asistenta vo výške 15 078.- nakoľko mzda
bude refundovaná. V príjmoch 197 518.- sú zarátané všetky príjmy – réžia stravy, školné ŠK,
školné MŠ. Za uvedené 3 položky ZŠ odvádza prijmi 2 x ročne obci. Kapitálové výdavky vo
výške 7 568.- € ZŠ nebudú pridelené. O uvedenú sumu sa povýši výdavková časť rozpočtu obce
. Navrhnutý rozpočet výdavkovej časti ZŠ s MŠ vo výške 189 950.- € a príjmovej časti vo výške
197 518.- € navrhuje finančná komisia zakomponovať do rozpočtu obce.
Zápis so zasadnutia FK tvorí prílohu tejto zápisnice.

Po podaní informácie zo zasadnutia finančnej komisie starosta obce privítal na zasadnutí JUDr.
Miroslavu Slovinskú – právnu zástupkyňu obce, ktorá objasnila postup, ktorý nasleduje po zistení
skutkov, ktoré sa dajú kvalifikovať ako trestné činy. V novembri 2020 po informácii od starostu
obce, o zistení porušenia pracovnej disciplíny pracovníčky obce - neoprávnene bez vedomia
starostu obce bola z účtu obce za roky 2019 a 2020 bankomatovou kartou vybratá suma vo výške
2 900.- €, bolo advokátskou kanceláriou doporučené okamžité skončenie pracovného pomeru
s touto pracovníčkou a uzavretie dohody o splatení neoprávnene vybratých finančných
prostriedkov na súkromné účely. Dňa 19.11.2020 bol s pracovníčkou rozviazaný pracovný pomer
a finančné prostriedky vo výške 2900 € boli obci vrátené v zmysle podpísanej dohody t.j. do
19.12.2020. Starostovi obce bolo ďalej doporučené aby spolu s pracovníkmi OcÚ a hlavnou
kontrolórkou vykonali hĺbkovú kontrolu účtovných dokladov.
Vo februáry 2021 boli hlavnou kontrolórkou obce zistené skutočností, ktoré sú obsiahuté
v správach z finančných kontról. Na základe zistených skutočností Obci Helcmanovce vznikla

nezákonnou činnosťou Mgr. Tatiany Pavúkovej škoda v zmysle správ z finančnej
kontroly minimálne v sume 28.499,54 Eur, plus 15.072,46 Eur, plus 18.856,82 Eur, plus
45.185,84 Eur Advokátska kancelária pripravuje podklady na oznámenie
o dôvodnom podozrení so spáchania skutkov, ktoré môžu byť kvalifikované ako trestná činnosť
príslušným orgánom.

Po prerokovaní poslanci hlasovali o uznesení č. 135
Uznesenie č. 135/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Helcmanovce: poveruje starostu obce podať trestné
oznámenie o dôvodnom podozrení zo spáchania skutkov, ktoré môžu byť kvalifikované
ako trestná činnosť príslušným orgánom

Hlasovanie:
Za:

7

M. Pinčák, Mgr. L. Müller, Mgr. B. Vargová, Mgr. T. Dorčák,
P. Pisko, Ľ. Zmij, Mgr. Ľ. Pavlík

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

M. Plachetka, Ing. P. Kandra

k bodu 6: Rôzne:
V bode rôznom vystúpil poslanec Mgr. Ladislav Müller s návrhom na odvolanie
hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce.
Po tomto návrhu sa rozpútala diskusia. Do diskusie vstúpila právnička obce
Helcmanovce JUDr. Miroslava Slovinská, s tým, že hlavný kontrolór obce sa nedá
odvolať ihneď po podaní návrhu na jeho odvolanie. Po zákonnom zistení podala OZ
informáciu kedy sa môže hlavný kontrolór obce odvolať, a to iba na základe Zákona o
obecnom zriadení tzn., že v prvom rade musí hlavný kontrolór obce obdržať od OZ
písomné upozornenie na nedostatky resp. pochybenia, až následne sa môže OZ zaoberať
odvolaním hlavného kontrolóra.
k bodu 7: Záver
V tomto bode starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
V Helcmanovciach, ………………….
Tibor Theis
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Blanka Vargová

.................................

Peter Pisko

.................................

Záznam zapísala: Silvia Semanová

