Ing. František Podhorský, hlavný kontrolór obce Kamenín

Obecné zastupiteľstvo Kamenín

Vec: Správa z kontroly o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v zmysle príslušných ust. zákona č 553/2003 Z.z. - doplnenie
Na základe Oznámenia o výške a zložení funkčného platu starostom obce Jozefom
Grmanom pre riaditeľa základnej školy SP s VJM platného od 01.01.2013 predkladám
vyčíslenie celkového neoprávneného príjmu:
Rok 2012:
November: neoprávnené vyplatenie odmeny za krúžok (neexistuje žiadne rozhodnutie starostu
obce o schválení odmeny za krúžok) vo výške 77,34 EUR
December:
1. neoprávnené vyplatenie odmeny za krúžok (neexistuje žiadne rozhodnutie starostu obce
o schválení odmeny za krúžok) vo výške 25,78 EUR
2. neoprávnené vyplatenie odmeny (neexistuje žiadne rozhodnutie starostu obce o schválení
odmeny) vo výške 800 EUR
V priebehu roka 2012 došlo k vyplateniu príplatku za riadenie vo výške 325 EUR mesačne t.j.
37,6 %, v celkovej sume 12x325= 3900 EUR. Nakoľko uznesením OZ č. 44/2007 bola
stanovená maximálna výška 20% t.j. 173 EUR, teda za rok v celkovej výške 12x173=2076
EUR, neoprávnený príjem predstavuje čiastku 1874 EUR.
Celkový neoprávnený príjem za rok 2012 predstavuje (77,34+25,78+800+1874) sumu
2777,12 EUR.
Rok 2013:
Január: neoprávnené vyplatenie príplatku za riadenie vo výške 236 EUR (vyplatené bolo 345
a schválené 109)
Február:
1. neoprávnené vyplatenie príplatku za riadenie vo výške 236 EUR (vyplatené bolo 345
a schválené 109)
2. neoprávnené vyplatenie osobného príplatku (neexistuje žiadne rozhodnutie starostu obce
o určení osobného príplatku) vo výške 350 EUR
Marec:
1. neoprávnené vyplatenie príplatku za riadenie vo výške 236 EUR (vyplatené bolo 345
a schválené 109)
2. neoprávnené vyplatenie osobného príplatku (neexistuje žiadne rozhodnutie starostu obce
o určení osobného príplatku) vo výške 350 EUR
Celkový neoprávnený príjem za rok 2013 predstavuje (236+236+350+236+350) sumu 1408
EUR.
Celkový neoprávnený príjem za roky 2012 a 2013 predstavuje sumu 4185,12 EUR.

....................................
hlavný kontrolór obce
V Kameníne dňa 22.05.2013

Ing. František Podhorský, hlavný kontrolór obce Kamenín

Obecné zastupiteľstvo Kamenín

Vec: Správa z kontroly o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v zmysle príslušných ust. zákona č 553/2003 Z.z.

V zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne podmienky výkonu práce v
pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa osobitného predpisu. Osobitným
predpisom je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. V súlade s uvedeným, riaditeľovi školy v obci Kamenín určuje platové náležitosti
starosta obce Kamenín.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 44/2007 zo dňa 30.11.2007 príplatok za riadenie
riaditeľom ZŠ v rozsahu od 5% do 20%.
Kontrolou platových náležitostí riaditeľa ZŠ Mgr. Tarr Baltazára som zistil nasledovné
skutočnosti:
Rok 2012:
November: neoprávnené vyplatenie odmeny za krúžok (neexistuje žiadne rozhodnutie starostu
obce o schválení odmeny za krúžok) vo výške 77,34 EUR
December:
1. neoprávnené vyplatenie odmeny za krúžok (neexistuje žiadne rozhodnutie starostu obce
o schválení odmeny za krúžok) vo výške 25,78 EUR
2. neoprávnené vyplatenie odmeny (neexistuje žiadne rozhodnutie starostu obce o schválení
odmeny) vo výške 800 EUR
V priebehu roka 2012 došlo k vyplateniu príplatku za riadenie vo výške 325 EUR mesačne t.j.
37,6 %, v celkovej sume 12x325= 3900 EUR. Nakoľko uznesením OZ č. 44/2007 bola
stanovená maximálna výška 20% t.j. 173 EUR, teda za rok v celkovej výške 12x173=2076
EUR, neoprávnený príjem predstavuje čiastku 1874 EUR.
Celkový neoprávnený príjem za rok 2012 predstavuje (77,34+25,78+800+1874) sumu
2777,12 EUR.
Rok 2013:
Február: neoprávnené vyplatenie osobného príplatku (neexistuje žiadne rozhodnutie starostu
obce o určení osobného príplatku) vo výške 350 EUR
Marec: neoprávnené vyplatenie osobného príplatku (neexistuje žiadne rozhodnutie starostu
obce o určení osobného príplatku) vo výške 350 EUR
V priebehu prvých troch mesiacov roka 2013 došlo k vyplateniu príplatku za riadenie vo
výške 345 EUR mesačne t.j. 37,9 %, v celkovej sume 3x345= 1035 EUR. Nakoľko
uznesením OZ č. 44/2007 bola stanovená maximálna výška 20% t.j. 182 EUR, teda za 3
mesiace v celkovej výške 3x182=546 EUR, minimálny neoprávnený príjem predstavuje
čiastku 489 EUR. Minimálny z dôvodu, že do dnešného dňa nie je starostom rozhodnutím
stanovená žiadna výška príplatku t.j. riaditeľ ZŠ nebol oprávnený si vyplatiť žiadnu sumu, aj

keď právny nárok zo zákona na príplatok za riadenie bezpochyby má. Mala mu byť dodatočne
vyplatená po rozhodnutí starostu o jej výške.
Celkový neoprávnený príjem za rok 2013 predstavuje (350+350+546) minimálne sumu 1246
EUR.
Celkový neoprávnený príjem za roky 2012 a 2013 predstavuje sumu 4023,12 EUR.
Celková škoda obce však nie je konečná, nakoľko ostatné roky som nepreveroval a len na
základe oznámenia o výške a zložení funkčného platu č. 18/2011 zo dňa 01.01.2011, kde
príplatok za riadenie predstavuje neskutočných 400 EUR, som nútený predpokladať značné
neoprávnené obohatenie.
Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem nasledovné:
1. V zmysle ust. § 124 ods.1 zákona č. 300/2005 trestný zákon škodou sa na účely tohto
zákona rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach
poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu
na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely tohto zákona rozumie aj
získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.
V zmysle ust. § 125 ods.1 zákona č. 300/2005 trestný zákon škodou malou sa rozumie škoda
prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej
desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok
takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok
takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a
rozsahu činu.
Obci Kamenín bola spôsobená väčšia škoda.
2. V zmysle ust. § 221 podvod ods.1 zákona č. 300/2005 trestný zákon, kto na škodu cudzieho
majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl,
a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
V zmysle ust. § 221 podvod ods.2 zákona č. 300/2005 trestný zákon, odňatím slobody na
jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním
väčšiu škodu.
3. V zmysle ust. § 226 neoprávnené obohatenie ods.1 zákona č. 300/2005 trestný zákon, kto
na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným zásahom do
technického alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného podobného
prístroja alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované uskutočňovanie predaja
tovaru, zmenu alebo výber peňazí alebo na poskytovanie platených výkonov, služieb,
informácií či iných plnení dosiahne, že tovar, služby alebo informácie získa bez požadovanej
úhrady alebo peniaze získa neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku malú škodu,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
4. V zmysle ust. § 237 porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku ods.1 zákona č.
300/2005 trestný zákon, kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným
právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným
rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
5. V zmysle ust. § 326 zneužívanie právomoci verejného činiteľa ods.1 zákona č. 300/2005
trestný zákon, verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe
alebo inému neoprávnený prospech,
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
6. V zmysle ust. § 451 ods. 1 občianskeho zákonníka, kto sa na úkor iného bezdôvodne
obohatí, musí obohatenie vydať.

V zmysle ust. § 451 ods. 2 občianskeho zákonníka, bezdôvodným obohatením je majetkový
prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo
plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých
zdrojov.
V zmysle ust. § 456 občianskeho zákonníka, predmet bezdôvodného obohatenia sa musí
vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa
vydať štátu.
Žiadam starostu obce o zabezpečenie písomného vyjadrenia dotknutého riaditeľa ZŠ
k zistenému predmetu podozrenia z protiprávneho konania.
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hlavný kontrolór obce

