Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kamenec pod Vtáčnikom za I. polrok 2021
V súlade s ustanovením § 18 f písmeno e) Zákona 369/1990 Z. z, o obecnom zriadení
predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod Vtáčnikom správu o kontrolnej činnosti
za I. polrok 2021.
Základom pre výkon kontrolnej činnosti bol obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2020
schválený uznesením č.140/2020 plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti boli uskutočnené nasledovné kontroly:
Kontrola dodržiavania rozpočtu obce a kontrola účtovných, pokladničných dokladov
a kontrola hlavnej knihy za I. polrok 2021
Pri kontrole plnenia rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry,
pokladničné doklady a bankové výpisy sú zaúčtované podľa rozpočtovej klasifikácie.
Predmetom vykonaných kontrol bolo hlavne overenie zúčtovanie finančných operácií.
Boli preverované skutočnosti uvádzané na jednotlivých dokumentoch, ich oprávnenosť,
obsah zákonom stanovených náležitostí a súlad účtovných dokladov a finančných operácií
s účtovníctvom obce.
V príjmovej časti rozpočtu k 30.6.2021 sú najväčšou čiastkou podielové dane so štátneho
rozpočtu a to 289 tis. € čo je 48,5 %.
Ďalšími príjmami boli dane z nehnuteľností 39 tis. € , dane za psa, dane za užívanie
verejného priestranstva, za komunálny odpad v celkovej čiastke 26 tis. €.
Obec má ďalšie príjmy za dobývací priestor, prenájom pozemkov, nebytových priestorov, za
správne poplatky, hrobové miesta, za poskytovanie rôznych služieb občanom a to celkom
31 tis €.
Dotácie zo štátneho rozpočtu na požiarnu ochranu, testovanie COVID – 19, transfer
z ÚPSVaR celkom 97 tis. €, dotácie na školstvo/prenesené kompetencie/, vzdelávacie
poukazy, projekty v ZŠ celkom 236 tis. €.
Celkový príjem za I. polrok bol 719 126 € čo predstavuje 55 % celkového rozpočtu obce.
Finančné prostriedky vo výdajovej časti boli použité účelne a hospodárne podľa schváleného
rozpočtu.
Celkové čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti je 310 815 € čo je vyčerpané oproti
schválenému rozpočtu 747 347 € na 41,6 %.
Bežné výdavky potrebné na chod obce boli v celkovej čiastke 190 284 tis € čo je vyčerpané
na 46,9 %. Kapitálové výdavky za prvý polrok neboli.
Vývoz a uloženie komunálneho odpadu bolo čerpané vo výške 23 tis .€.
Finančné prostriedky na MŠ a Š J boli vyčerpané v celkovej čiastke 54 tis. €
Náklady na opatrovateľskú službu boli 8 tis. €

Kontrola hlavnej knihy umožňuje prekontrolovať správnosť všetkých účtovných väzieb
a súvzťažností a poskytuje ucelený prehľad o majetkových a výsledkových účtoch.
Kontrolované boli výpisy z bankových účtov , došlé faktúry, pokladničné doklady a účtovné
výkazy. K dodávateľským faktúram sú priložené krycie listy, ktoré obsahujú údaje
o dodávateľovi, predkontáciu a zaúčtovanie podľa rozpočtovej klasifikácie teda aby bol
preukázaný účel na ktorý boli finančné prostriedky použité.
.
Kontrola dodržiavania VZN obce vo výbere daní a miestnych poplatkoch
a pohľadávky u dane z nehnuteľnosti a miestnych daní a poplatkov za rok 2020.
VZN č. 3/2019 DzN a 3/2020 KO kde sú stanovené podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestnych poplatkov.
Evidencia o daniach a daňovníkoch je úplná, pri podávaní daňových priznaní, dodatočných
daňových priznaní sa dodržiava zákonná lehota na ich podanie, platobné výmery boli vydané
podľa zákona a doručené na podpis a neplatičom boli zaslané výzvy na zaplatenie
nedoplatkov daní.
Za rok 2020 bolo vybrané celkom: daň z pozemkov
19 769,93 €
daň zo stavieb
44 814,50 €
daň z bytov
836,67 €
daň za psa
1 076,65 €
daň za ubytovanie
600,00 €
daň za užívanie verejného priestranstva
124,00 €
za komunálny odpad
36 088,67 €
správne poplatky
3 738,90 €
Pohľadávky k 31.12.2020 boli za daň z nehnuteľnosti 1 579,28 € poplatok za komunálny
odpad 2 445,90 €. Na základe výziev na zaplatenie nedoplatkov sa tieto znížili a k dnešnému
dňu sú neuhradené dane z nehnuteľností vo výške 445,01 € a daň za komunálny odpad vo
výške 1 440 €.
Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri
povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach obecnej
samosprávy.
Podľa platného Zákona č. 382/2011 a zákona 211/2000 Z. z. je povinné zverejňovanie zmlúv,
faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávy.
V zmysle uvedeného zákona je možné konštatovať, že zo strany Obce Kamenec pod
Vtáčnikom je dodržaný uvedený zákon.
Obec na stránke „ Digitálne mesto Kamenec pod Vtáčnikom uverejňuje dodávateľské,
odberateľské faktúry, objednávky a zmluvy. Prijaté faktúry sú zverejňované na webovej
stránke obce prehľadne a priebežne v rámci každého mesiaca.
Náhodným výberom dokladov bolo zistené, že všetky sú zverejňované na uvedenej
internetovej stránke.
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 1. polrok 2021
Cieľom kontroly bolo zistiť vecné plnenie prijatých uznesení Obecným zastupiteľstvom
v Kamenci pod Vtáčnikom za I. polrok 2021. Podkladom ku kontrole boli všetky uznesenia
za toto obdobie a to uznesenia číslo 154/2021 po číslo 180/2021 .

Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijaté uznesenia a ich plneniu bola
venovaná dostatočná pozornosť. Za prvý polrok 2021 bolo všetkých 27 prijatých uznesení
splnených.

Ostatná činnosť
Okrem vykonania kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti som vypracovala
stanovisko k záverečnému účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2020, vypracovala som
plán kontrol na II. polrok 2021a zúčastňujem sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Kamenec pod Vtáčnikom dňa 11.11. 2021
Paulíčková Jozefína
kontrolór obce

