
Vážená správna rada Združenia obcí pre separovaný zber ,, Tatiar“

Nakoľko som bola  na dvoch posledných zasadnutiach  správnej  rady obvinená   z toho,  že
neviem  riadiť  združenia  a že  klamem,  bez  možnosti  vysvetlenia  tak  mi  dovoľte  Vážená
správna rada, aby som Vám v krátkosti pripomenula niektoré skutočnosti, ktoré rozdelím na
dve časti a to financie a zamestnanci. Riadiť môžete financie, ktoré máte k dispozícií  a ľudí
teda zamestnancov, ktorých  máte zamestnaných. 

1) Financie 
a)  Pri  nástupe  do  funkcie  som  po  p.  Pacherovej  prevzala  neuhradené  záväzky  voči
dodávateľom, SP, DÚ vo výške cca 30 000 €. Z toho 14 000 € bola len Tekovská ekologická
na ktorú sa obce poskladali – 7 800 €. Posledný záväzok bol doplatený v tomto roku – HMB .

b) rozdiel medzi financovaním OZV Envipak a Elekos : 
Envipak pri výpočte príspevku vychádzal zo skutočných nákladov združenia z roku 2015, čo
pri prepočte na 1 obyvateľa vyšlo 8,50 €.  Elekos príspevok stanovil na hlavu jedného občana
t. j. 6 € . Rozdiel som Vám vyčíslila vo Finančnej analýze cca 45 000 €. 

c ) Vyštudovala som vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy a ako ekonómovi
mi bolo jasné už v januári, že príspevok od Elekosu nám nepokryje ani polovicu nákladov.
Preto som v januári 2018 v návrhu rozpočtu navrhla členský príspevok vo výške 1,20 na 1
obyvateľa, aby sme vedeli prekryť dvojmesačný výpadok príjmu od Elekosu. Návrh rozpočtu
z členským príspevkom nebol schválený. Na ďalšom zasadaní správnej rady som Vám znovu
oznámila, že dva mesiace budeme bez príjmu tak ste schválili, aby obce , ktorým robíme TKO
uhradili  preddavky,  ktoré  boli  použité  na  naftu,  mzdy  a opravy.   Keď  sa  pokazil  biely
mercedes a zvolala som zbor poradcov do združenia a opakovane som prosila o príspevok  na
kúpu ojazdeného vozidla bolo mi povedané,  že obce mi nemajú z čoho dať a že mám ísť
plakať  niekde  inde.  Od  Elekosu  som  dosiahla  to,  aby  nám  platili  mesačne,  ale  kúpu
ojazdeného vozidla správna rada zamietla a uložila mi uznesením dať auto opraviť. Oprava
biele  mercedesu  stála  5 300  €  a vyše  dvoch  tisíc  z poskytnutého  príspevku  sme  dali  do
Econika a na naftu.  Neviem, koľkí z Vás vôbec čítali Finančno ekonomickú analýzu, kde
som vypracovala plnenie rozpočtu k 20.6. 2018 viď tabuľka 

Príjmy návrh 2018
plnenie k 
20.6. v %

prevod z  predch roku  925  
Príspevok Envipak - úhrada nákladov 12 134 12 134 100
Príspevok Elekos 93 900 31 321 33,3
Príjmy    
Príjem za zvoz TKO- Tatiar 50 700 23 842 47
Príjem za zvoz TKO - úložné, poplatok 42 120 15 587 37
Príjem  z predaja separátov 25 000 10 440 41,76
Príjem z pred. separ od podnik. Elektro 3 000 1840 61,3
príjem za vytriedený KO - nečistoty 0 7 412  
Pohľadávky z r. 2014 0   
Pohľadávky z r. 2015 0   
Pohľadávky z r. 2016 0   
Pohľadávky z r 2017 15 579 15 579 100
príjmy celkom 242 433 119 080 49,29

     
    



Výdavky návrh 2018 plnenie k 20.6 v %
Energie 1700 1359 79,9
Materiál 2200 720 32,7
PHM 17000 6192 35,5
Opravy 7 500 4463 59,5
cestovné 200 198 99
reprezentačné    
Mzdy, odvody, zák. soc. náklady 143 818 67 470 46,9
služby : úložné , poplatok 42 120 20 584 48,86
          ostatné služby 3000 2435 81,1
Dane a poplatky 3855 1666 43,2
splátka KZ 0   
záväzky 2013,2014,2015    
záväzky z r. 2016    
záväzky z r. 2017 16 190 13190 81,47
záväzky k 20.6.2018    
inžinierske siete 0   
nákup váhy    
Výdavky celkom 237 583 118 277 49,78

Plnenie rozpočtu k 20.6.2018 bolo na 49% 

Uznesením  mi  bolo  uložené  do  5.10.  2018   predložiť  stav  záväzkov  a návrh  na  výšku
príspevku  na  jedného  obyvateľa.  Na  môj  dotazujúci  sa  email  odpovedali  10  starostovia,
starostky.  Finančná situácia je taká, že Všeobecná si z účtu zobrala 4 300 € , uhradili sme
splátku Super tanku, nevyplatila som mzdu sebe a ekonómke za mesiac august a ešte sme sa
s ekonómkou poskladali 700 € na naftu, aby mohlo ísť auto von. Keďže iné peniaze nemáme,
tak nám SP a znovu zablokuje účet , pritom stačilo zvolať správnu radu s jedným bodom –
schválenie alebo neschválenie členského príspevku. 

2. Zamestnanci  
Najviac sa ma dotklo, to, že je to moja vina, že Pacherovci odišli. Je pravda, že Ľuba som
prepustila kvôli alkoholu a Jožko s ním už nechcel chodiť na zvozy a boli medzi nimi každé
ráno hádky.   Po zbore poradcov , keď som im zopakovala, že keď nepôjdu na zvoz tak budú
triediť  tak  vtedy  mi  Jožko  povedal,  ža  dá  radšej  výpoveď  a aj  ju   dal   s dvojmesačnou
výpovednou dobou počas ktorej si viac menej čerpal dovolenku. Až po jeho odchode , keď
econik  prevzal  p.  Kršiak sme prišli  na to, že Pukanec sa dá vyzbierať  jedným autom a s
jednou posádkou. Pokiaľ bol vodič Jožko, tak sme potrebovali dve autá a dve posádky , lebo
Jožko povedal, že on do uličiek nevojde.  Čiže dva roky a 8 mesiacov sme financovali to, čo
sme nemuseli.  Poslednou kvapkou bolo  rozbité čelné sklo, ktoré rozbil Jožko a združenie
zaplatilo za výmenu 450 €. To som sa dozvedala až po jeho odchode. 
Toto sú moje dôvody prečo som ich neoslovila s pracovnou ponukou.   

Teraz  je  v združení  pokojná  atmosféra,  posádka  je  ochotná  robiť  zbery  aj  v sobotu.  Dve
zamestnankyne,  ktoré  mali  v decembri  odísť  do  dôchodku  sa  rozhodli,  že  dokončia
kalendárny rok, aby sa im do dôchodku započítal celý rok, čiže odstupné sa bude vyplácať až
v roku 2019.  

Ak ste presvedčení  o tom, že nájdete nového riaditeľa, ktorému dáte vyšší plat ako mám ja
 ( 670 € v čistom) , bude chodiť do práce dva mesiace zadarmo a ešte navyše bude chodiť
triediť a keď nebude mať v združení  peniaze tak ich donesie z domu  tak ako ja,  tak môžete
vyhlásiť nové výberové konanie. 



3. Záver  
Na záver mi nedá, aby som Vás neupozornila na skutočnosť, že keď som riaditeľ- funkcia, ale
som odmeňovaná podľa zákonníka práce a mám právo okamžite  ukončiť pracovný pomer
z dôvodu nevyplatenia mzdy. 
Je na Vašom rozhodnutí, čo sa stane skôr, či skončím PP k  1.11.2018 z dôvodu nevyplatenia
mzdy, alebo dáte návrh na moje odvolanie.     

Ďakujem za Váš čas, ktorý ste venovali tomuto listu. 

V Pukanci dňa 24.10.2018                                   

                                                                                        PhDr. Janette Brnáková  

  


