Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kamenec pod Vtáčnikom za I. polrok 2020
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 2020.
Základom pre výkon kontrolnej činnosti bol obecným zastupiteľstvom dňa 26. 11. 2019
schválený uznesením č.76/2019 plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
V zmysle schváleného plánu boli uskutočnené nasledovné kontroly:
Kontrola účtovných dokladov týkajúcich sa ročnej účtovnej závierke, hlavnej knihy,
účtovných výkazov za účelom overenia ročnej závierky za rok 2019
Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by nasvedčovali na nehospodárnosť
a neefektívnosť v činnosti obce. Účtovníctvo je vedené vecne, prehľadne a obsahuje všetky
potrebné náležitosti.
Kontrola bola zameraná na kontrolu hlavnej knihy, účtovných výkazov a účtovných
dokladov.
Hlavná kniha umožňuje prekontrolovať správnosť všetkých účtovných väzieb a súvzťažností
a poskytuje ucelený prehľad o majetkových a výsledkových účtoch.
Obec Kamenec pod Vtáčnikom mala k 31. 12. 2019 na bankových účtoch celkom
427 048,70 € z toho na rezervnom účte 359 967,49 €. Finančná hotovosť v pokladni bola
173,01 €.
Celkové záväzky obce k 31.12.2019 boli spolu 36 317,12 € a to záväzky voči zamestnancom,
poisťovniam, daňovému úradu a neuhradené dodávateľské faktúry boli v celkovej čiastke
7 577,18 €. Tieto záväzky boli uhradené v januári 2020.
Každý kontrolovaný účtovný doklad účtovaný do nákladov obce obsahoval všetky náležitosti
a prvotné doklady k nemu prislúchajúce, aby bol preukázaný účel na ktorý boli finančné
prostriedky použité a doklad bol podpísaný a schválený zodpovednými osobami a starostom
obce.

Kontrola dodržiavania zákona VZN obce vo výbere daní a miestnych poplatkov za rok
2019. Pohľadávky u dane z nehnuteľnosti a miestnych daní a poplatkov za rok 2019
VZN č. 3/2019 sú stanovené podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestnych
poplatkov. Na základe podaného daňového priznania k daniam z nehnuteľnosti sa vyrubujú
daňové rozhodnutia, ktoré sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Jednotlivým poplatníkom obec vyrubuje rozhodnutím aj poplatky za komunálny
odpad. Toto rozhodnutie je tiež splatné do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti.
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 2019 bolo vybrané celkom: daň z pozemkov
daň zo stavieb
daň z bytov
daň za psa
daň za ubytovanie
daň za užívanie verejného priestranstva
za komunálny odpad
správne poplatky

17 571,36 €
43 647,76 €
844,72 €
1 110,00 €
215,40 €
142,00 €
34 903,08 €
1 652,31 €

Pohľadávky k 31.12.2019 sú za daň z nehnuteľnosti 1 133,83 € poplatok za komunálny
odpad 1 533,90 €.
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2020
Cieľom kontroly bolo zistiť vecné plnenie prijatých uznesení Obecným zastupiteľstvom
v Kamenci pod Vtáčnikom za I. polrok 2020. Podkladom ku kontrolu boli všetky uznesenia
schválené počas roka a to uznesenia číslo 91/2020 po číslo 124/2020 .
Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijaté uznesenia a ich plneniu bola
venovaná dostatočná pozornosť. V roku 2020 z 34 prijatých uznesení neboli splnené:
Uznesenie č. 99/2020 kde OZ schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu „ Wifi pre Tebe“. Žiadosť bola predložená projekt bol
vyhodnotený ale ešte nedošlo k podpísaniu zmluvy.
Uznesenie č. 105/2020 - OZ schválilo za účelom rozšírenia miestnej komunikácie na ulici
Cesta na Jandovú prevod do majetku obce novovytvorenú parcelu č. 1054/6 na LV 556
v k. ú. Kamenec pod Vt. od vlastníkov Romana Biňovského a Jany Richterovej. Nebola
podpísaná zmluva.
Ostatná činnosť
Okrem vykonania kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti som vypracovala
stanovisko k záverečnému účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2019, vypracovala som
plán kontrol na II. polrok 2020
a zúčastňujem sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Kamenec pod Vtáčnikom dňa 24. 9. 2020
Paulíčková Jozefína
kontrolór obce

