
Otvorený list starostu Obce Stredné Plachtince 

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa Vám aj takouto cestou prihovoril. 

        V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za to, že ste sa zúčastnili 10. novembra 2018 na 

voľbách do orgánov samosprávy obcí a tak rozhodli, kto Vás bude na nasledujúce 4 roky 

reprezentovať. Ďakujem Vám za prejavenú dôveru a sľubujem, že svoju prácu budem tak  

ako doteraz poctivo vykonávať a budem starostom pre všetkých občanov našej obce. Ešte 

raz Vám ďakujem. 

        Veľmi nerád, ale musím sa vyjadriť k niektorým udalostiam, ktoré sa stali pred 

sobotňajšími voľbami v našej obci.  Asi som naivný a v každom človeku vidím iba to dobré, 

ale teraz už viem, že som sa hlboko mýlil. Nerobím to kvôli sebe, lebo zastávam názor, že 

netreba počúvať to, čo kto povedal, ale kto to povedal a tento pán ( môj protikandidát na 

funkciu starostu obce)  ma nemôže uraziť. Robím to hlavne kvôli osobám, o ktorých si 

myslím, že môžu byť dotknuté. Sú to všetci poslanci OZ , účtovníčka , hlavná kontrolórka 

obce a nezávislý audítor. Bola spochybnená ich doterajšia práca tým, že ak by zistili zlé 

hospodárenie v obci, neupozornili by orgány činné v trestnom konaní.  

        Preto reagujem len teraz, lebo v stredu pred konaním volieb Vám môj protikandidát na 

funkciu starostu doručil predvolebné letáky a ja z dôvodu moratória som už nemohol 

reagovať. 

Keď sa už môj protikandidát rozhodol kandidovať na funkciu starostu obce, mal by ovládať 

základné postupy pri tvorbe rozpočtu obce. Návrh rozpočtu obce na nasledujúci rok 

predkladá poslancom OZ starosta obce a po odporúčaní hlavnou kontrolórkou obce ho 

schvália poslanci OZ. Pri tvorbe rozpočtu nikto z nás nevie presne, aký bude výber DPH na 

Slovensku, z ktorého sa odvíja hlavne výška finančných prostriedkov pridelených obci podľa 

počtu obyvateľov. Ďalej pri tvorbe rozpočtu sú určité položky, ktoré sa vôbec nerozpočtujú 

napr.(projekty z Úradu práce, z VÚC B.B., Ministerstvo financií, kultúry, Úrad vlády SR), 

nakoľko nepoznáme výšku pridelených financií. Preto ak sú nám počas roka pridelené takéto 

financie, zákonite ich v priebehu roka musíme aj vyčerpať a vyúčtovať. Nato slúži inštitút - 

rozpočtové opatrenie, ktoré schvaľujú poslanci obecného zastupiteľstva. 

Môj protikandidát má čiastočnú pravdu v tom, že údaje čerpal zo Záverečného účtu obce 

Stredné Plachtince, ale zámerne zavádzal Vás občanov, lebo uviedol len plánovaný rozpočet, 

skutočnosť, peniaze na viac a zámerne neuviedol skutočný stav čerpania finančných 

prostriedkov (výdavkov) k 31.12. v danom roku, ktoré sú tiež uvedené v spomínanom 

záverečnom účte obce. Týmito údajmi vytrhnutými z kontextu mohol vo Vás vzbudiť 

podozrenie, že obec nehospodári podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

 



Kladiem si otázku, prečo môj protikandidát zámerne neuvádza roky 2010, 2011, 2012 – aj 

vtedy som bol starostom? Preto, lebo bola iná hlavná kontrolórka obce. 

 

Preto Vám predkladám skutočné údaje o financovaní v obci za roky 2013 – 2017. 

   

Rok: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie k 31.12 Výsledok hospodárenia 

2013         

Príjmy 179 460,00 255 764,00 253 973,36   

Výdaje 179 460,00 255 764,00 250 344,93 3 628,43 

2014         

Príjmy 183 210,00 194 215,00 224 175,80   

Výdaje 183 210,00 194 215,00 220 198,25 3 977,55 

2015         

Príjmy 183 210,00 201 106,18 184 856,94   

Výdaje 183 210,00 201 106,18 173 157,29 11 699,65 

2016         

Príjmy 184 815,00 249 898,49 259 430,27   

Výdaje 184 815,00 249 898,49 259 392,89 37,38 

2017         

Príjmy 236 420,00 252 286,00 272 978,36   

Výdaje 236 420,00 252 286,00 271 876,41 1 101,95 

 

Všetky tieto informácie čerpám zo Záverečného účtu a z Výročnej správy obce Stredné 

Plachtince, ktoré hlavná kontrolórka obce prekontrolovala a následne odporúčala schváliť 

poslancom obecného zastupiteľstva a v konečnom dôsledku to všetko potvrdil aj nezávislý 

audítor vo svojich správach o účtovných závierkach za dané roky. Všetky tieto správy sú 

zverejnené na obecnej stránke. 

Na záver Vám chcem oznámiť aj skutočnosť, že ten leták som odovzdal môjmu právnikovi 

a v prípade jeho kladného stanoviska, podám na spomínaného pána trestné oznámenie, lebo 

kým som ja vo funkcii starostu obce, nedopustím, aby niekto spochybňoval a znevažoval 

prácu  ľudí, ktorí poctivo a čestne zastávajú svoje funkcie.      

 

 

 

                                                                                                                        Štefan Benko 

                                                                                                                        starosta obce v.r. 


