
Čiastková správa o vykonanej inventarizácii majetku na Obecnom úrade 
v Klokočove, okres Čadca so stavom k 15.12.2014 a k 31.12.2014 prednesená 
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 27.03.2015 
 
Inventarizáciu majetku na základe nariadenia štatutárneho zástupcu obce Klokočov vykonala dielčia 
inventarizačná komisia v zložení: 
Róbert Vlček, predseda komisie 
Vlasta Kašíková, člen komisie 
Elena Stopková, člen komisie –pracovník  zodpovedný za spracovanie 
Alena Brezinová, člen komisie – pracovník zodpovedný za účtovnú evidenciu 
( ďalej len komisia ) 
 
Inventúra sa vykonala za osobnej účasti všetkých členov komisie a jednotlivých zamestnancov Ob. 
úradu Klokočov,  a títo zamestnanci  prehlásili, že žiadne zásoby nezatajili. 
 

Dovoľte mi aby som v tejto správe inventarizáciu hodnotil a komentoval nielen ako jeden 
z členov komisie, ale aj ako poslanec OZ Klokočov. To znemená, že pri komentári  sa budem snažiť aj 
navrhnúť riešenia na odstránenia nedostatkov, ktoré boli pri inventarizácii zistené. 
 
Pri spracovaní tejto správy som čerpal hlavne z inv. k 31.12.2014 aby som Vás nezaťažoval dvojitými 
číslami, no podstatné detaily budú v tejto správe uvedené aj z inv. k 15.12.2014. 
 
Sumarizácia inventarizácie majetku: 
 
Budovy    rozdiel nebol zistený 
Stavby    rozdiel nebol zistený 
Hmotný investičný majetok -2009,81 € 
Pozemky   rozdiel nebol zistený 
Nehmotný inv. majetok rozdiel nebol zistený 
Finančný dlhodobý majetok rozdiel nebol zistený 
Operatívna evidencia  rozdiel nebol zistený 
Stroje a inventár  rozdiel nebol zistený 
 
Pohonné hmoty  rozdiel nebol zistený 
 
Všeobec. material. zásoby rozdiel nebol zistený 
Oleje    rozdiel nebol zistený 
Vodárenský materiál  rozdiel nebol zistený 
 
Pokladnica HČ   rozdiel nebol zistený 
Pokladnica PČ   rozdiel nebol zistený 
Pokladnica devízová  rozdiel nebol zistený 
 
Známky   rozdiel nebol zistený 
Stravné lístky   rozdiel nebol zistený 
 
Bankové účty   rozdiel nebol zistený 
     
Pohľadávky    23396,92 € 
 
 



2. 
 
Záväzky   127890,09 € 
 
Úvery  Eurofondy 150800,00 € 
  Úver cesty 308467,75 € 
  Banková  
  záruka  387020,00 € 
  ŠFRB 14 b.j. 343523,23 € 
  ŠFRB 15 b.j. 384530,38 € 
 
Úvery spolu   1.574.341,36 €  
 
 
Teda prostriedky, s ktorými musí obec toho času počítať ako so svojimi celkovými záväzkami sú vo 
výške : 
 
 
 
Záväzky 127.890,09 € 
Úvery  1.574.341,36 €  

1.702.231,45 € 

Po prepočte konv. kurzom 30,1260 = 51.281.424,66 Sk !!! 
 
1.  Vyššie uvedený rozdiel vo výške -2009,81 € nemal kto komisii vysvetliť nakoľko neboli komisii 
predložené dohody o hmotnej zodpovednosti resp. preberacie protokoly na zverený majetok. 
Jednoducho materiál v evidencii obce v tejto hodnote nebol pri inventarizácii komisii predložený.  
Ako poslanec OZ doporučujem a trvám na tom, aby s pracovníkmi ak ešte neboli uzavreté dohody 
o hmotnej zodpovednosti tieto bezodkladne uzavrieť. Samozrejmosťou by mali byť aj preberacie 
protokoly resp. súpis majetku za ktorý jednotlivý zamestnanec zodpovedá. Obecný úrad musí vytvoriť 
zamestnancom, ktorí sú zodpovední za zverený majetok také podmienky, aby k zverenému majetku 
mali prístup len tí ktorí nesú zaň zodpovednosť. 
 
2. Ďalej komisia zistila, že majetok nie je označený inv. číslami resp. registračnými číslami. 
Doporučujem tento majetok dodatočne označiť čo výrazne uľahčí prácu pri ďalší inventúrach 
a evidencii majetku.  
 
3. Bolo zistené, že v priestoroch ObÚ sa nachádza materiál, ktorý nie je v evidencii majetku OÚ /inv. 
zozname/, ich pôvod a vlastníctvo neboli komisii objasnené. Tu doporučujem vykonať súpis tohto 
majetku a zjednať nápravu. 
 
4. Komisia upozorňuje na skutočnosť, že do skladov majú neobmedzený resp. neevidovaný prístup 
viacerí zamestnanci, resp. zamestnanci, ktorí nemajú uzatvorenú  hmot. zodpovednosť , čo je podľa 
môjho názoru neprípustné. Navrhujem, aby možnosť vstupu do skladu /skladov/ mal len hmotne  
zodpovedný  pracovník. 
 
5. Čo sa týka skladu pohonných hmôt /PH/  a olejov. Inventúra bola vykonaná kvalifikovaným 
odhadom nakoľko PH a oleje sa nachádzajú v neciachovaných, necertifikovaných nádobách  a komisii 
neboli poskytnuté potrebné technické prostriedky na presné zmeranie týchto produktov. Komisia 
upozorňuje vedenie obce, že do skladu PH a olejov majú neobmedzený resp. neevidovaný prístup 
viacerí zamestnanci OÚ čo môže vyvolávať pochybnosti o efektívnom a hospodárnom 



3. 
 
nakladaním s majetkom obce. Upozorňujem vedenie obce, že je nutné preskúmať platnú legislatívu, 
ktorá upravuje podmienky skladovania PH, olejov a iných ropných látok a manipuláciu s nimi 
v priestoroch OÚ, resp. sa obrátiť na autorizovaného technika PO, BOZP, a požiadať ho o vyjadrenie 
jeho odborného stanoviska k skladovaniu týchto produktov v priestoroch OÚ, aby nedošlo 
k zbytočným sankciám. Chcem upozorniť, že k tejto téme sa určite ako poslanec OZ  vrátim a budem 
žiadať informáciu, aké kroky sa v tejto problematike vykonali. 

V sklade resp. garážach sa nachádza snehová fréza k UKT. Na tejto snehovej fréze chýba 
kardanová hriadeľ a z toho dôvodu je fréza nefunkčná. Doporučujem tento nedostatok odstrániť, aby 
túto frézu mohla obec v prípade potreby používať.  
 
6. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa na OÚ nie je vypracovaná Smernica na evidenciu majetku, 
doporučujem takúto smernicu vedením obce vypracovať, aby zodpovedný pracovník vedel 100%-tne 
postupovať pri evidencii majetku a nevznikali tak v ďalších obdobiach rôzne dohady a podozrenia.  
 
7. Chcem upozorniť, že pri inv. došlo k účtovnej oprave v sume 313,76 €. Táto oprava sa týka HIM, 
ktorý bol vyradený inventúrami v predchádzajúcich obdobiach, no nebol účtovne odevidovaný. Táto 
oprava bola objasnená a konzultovaná so starostkou obce. K uvedenej oprave komisia nemá výhrady. 
 
8. Nájomný dom 14 b.j. – úver zo ŠFRB je na 30 rokov, mesačná splátka je v nájomnom. V prípade, že 
byt je prázdny splátku do ŠFRB platí OÚ. To znamená, že čím vyššia je obsadenosť jednotlivých bytov 
tým menšia finančná záťaž je na pleciach obce. 
 
9. Nájomný dom 15 b.j. – úver zo ŠFRB platí od 10/2014. Mesačnú splátku hradí obec do obsadenia 
nájomníkmi. Po obsadení bytov mesačnú splátku platia nájomníci.  
 
10. Banková záruka je záväzok obce, ktorý po dokončení a skolaudovaní bytového domu by mal byť 
podľa informácií ktoré mi boli poskytnuté zrušený a nebude z neho plynúť ďalší záväzok obce. 
 
11. Na záver mi nedá nespomenúť podmienky resp. vybavenosť  šatní vodičov a robotníckych 
profesií. Podľa mňa nespĺňajú ani základné hygienické podmienky. Nevyhovujúca podlahová krytina, 
nábytok a iné vybavenie.  Doporučujem vybaviť  tieto šatne spôsobilým zariadením. 
 
12. U úpravne pitnej vody vo Vrch predmieri doporučujem vykonať náter strechy, nakoľko táto to už 
nevyhnutne potrebuje. Rovnako zvýšenú pozornosť  je nutné venovať oploteniu ochr. pásma pri 
budove  úpravne pitnej vody. Nedá mi nevyjadriť uznanie p. Krenželokovi za to, v akom stave sú 
vnútorné priestory tohto zariadenia – všade je vzorový  poriadok a čisto. 
  
 

Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom komisie ako aj všetkým zamestnancom OÚ 
Klokočov za ich zodpovedný prístup pri inventarizácii majetku Obce Klokočov a prenechávam slovo 
Hlavnej inventarizačnej komisii.  
 
 
V Klokočove dňa 27.03.2015 
 
 
 
                Róbert Vlček, 
predseda diel DIČ a poslanec OZ Klokočov 


