
Obec   Bačkovík–  

Terézia  Kinlovičová -   hlavný kontrolór obce   

_________________________________________________________________ 

 

SPRÁVA  č. 3/2018 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení s použitím zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole   

v z. n. p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík 

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie  

Miesto a čas vykonania kontroly  

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola  miestnych daní  

so zameraním na 

dodržiavanie zákonnosti 

Dátum doručenia  správy  kontrolovanému 

subjektu 

4. 9. 2018 

Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt 

podal námietky k zisteným nedostatkom, 

navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k 

lehote na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku uvedených v návrhu 

správy/čiastkovej správy a spôsob 

vysporiadania týchto námietok 

 

Kontrolovaný subjekt 

nepodal námietky 

k zisteným nedostatkom  

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených 

nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 

porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na 

nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením 

opodstatnenosti podaných námietok 

X) 

Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky 

OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV:  

 

xx) 

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku 

 

 

Dátum vyhotovenia správy z kontroly 4. 9. 2018 

Podpis hlavného kontrolóra/podpisy prizvaných 

osôb 

 

Písomné potvrdenie o prevzatí správy 

kontrolovaným subjektom a o odovzdaní 

dokladov (dátum a podpis) 

Milan Gábor-  starosta 

obce, 4. 9.  2018 
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X) 

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných 

námietok 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Výberovým spôsobom bola vykonaná kontrola  miestnych daní  so zameraním 

na zákonnosť  -  zák. č. 582/2004 Z.z. a VZN obce č. 3/2018 o miestnych 

daniach   pre r. 2018 zo dňa 7. 12. 2017. 

   Kontrola bola vykonaná a  % plnenia daňových príjmov  v r. 2018 – daň z    

    nehnuteľnosti  k  30. 8. 2018  

 

 

Miestne dane na r. 2018 boli vyrubené  „Rozhodnutiami“ a doručené 

daňovníkom .  

Predpis dane z nehnuteľnosti-pozemky, stavby = 6 002,93 €  

        Uhradené    k 30. 8. 2018                      1 271,83 €  

Výzvy na zaplatenie  daňových nedoplatkov boli zaslané daňovníkom  3. 1. 

2018  a to na nedoplatky k 31. 12. 2017.  

 

Výzvy na zaplatenie nedoplatkov je zákonnou povinnosťou  zaslať po 

neuhradení daní  po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.  

 

Úhrady dane z nehnuteľnosti za rok 2018  sú vyinkasované  

v percentuálnom vyjadrení 21,18 %.  

Podnikateľský subjekt  „Dubrava Group a. s.  , Svinica  č. 265 , IČO  

36191060 mala doručené „Rozhodnutie č- 2018106“ dňa 7. 6. 2018 . 

Upomienka  na  úhradu daňového  nedoplatku ešte nebola zaslaná daňovému 

subjektu  . Výška  dane z nehnuteľnosti  v predpise je v sume 

3908,55 €, čo  v percentuálnom vyjadrení z celkového predpisu 

predstavuje  65,11 %.  

Fi stále uhrádza až  koncom roka, ide však o porušenie  zákonnej 

povinnosti zákona o miestnych daniach a VZN č. 3/2018 o miestnych daní § 

12 – daň je splatná   15 deň po nadobudnutí právoplatnosti „Rozhodnutia“ 

Príloha   (na požiadanie pre OZ pri prerokovaní správy z kontroly)  

- „Sumárny prehľad dane z nehnuteľnosti  k 30. 8. 2018“ 

- „Rozhodnutie č. 2018106“ na daň z nehnuteľnosti pre r. 2018  

-  Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku   - z 8. 1. 2018 – Alžbeta    

-  Bombová , Baltická č. 15, Košice – k DzN č.  201630    

 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. a VZN č. 3/2018 o miestnych daniach na r. 

2018  obec vykonáva  vyrubenie dane z nehnuteľnosti  - rozhodnutiami.  

Výzvy na zaplatenie  daňového nedoplatku zasielala až po ukončení  roka po 

inventúre, avšak povinnosť je zaslať výzvu na úhradu daňového nedoplatku  

v konkrétnom roku, a to ak daňovník nezaplatí daň po nadobudnutí 

právoplatnosti  rozhodnutia, aby bolo možné daň následne vymáhať  zákonnou 

cestou  napr. exekučne.   

 

Poplatok za komunálny odpad na r. 2018 bol vyrubený „Rozhodnutiami“ vo 

výške  5 781 € a úhrady k 30. 8. 2018 boli v celkovej sume 1 800 €, čo 

percentuálne predstavuje 31,13 %.  

 

 Zverejňovanie neplatičov  
 Správca dane môže  využiť  možnosti na vymáhanie  daňových nedoplatkov z.   

 č. 511/1992  Zb. v znení neskorších predpisov – zverejnením  na úradnej 

tabuli obce od konkrétnej sumy  v zmysle platnej legislatívy. 
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Odvolanie voči  „Rohodnutiu“  - výberovým spôsobom 

 

Náhodným výberom skontrolované odvolanie vybavené obcou. Výberovým spôsobom 

u kontrolovaných daní v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších 

predpisov (§ 29, § 30, § 30a, § 46-50, § 51-54) – odvolanie nebolo 

zaevidované. 

Na kópii  „Rozhodnutia“ obec nemá  vyznačenú  právoplatnosť.  

  

  
                     

 

XX) 

OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH KONTROLOU HLAVNÉHO 

KONTROLÓRA SPRÁVA č. 3/2018  

 

1. 

Na zabezpečenie zákona č. 582/2004 Z.z a VZN č. 3/2018 o miestnych 

daniach pre rok 2018 obec zabezpečí  doručenie „Výzvy na zaplatenie 

daňového nedoplatku“ do konca bežného roka, aby bol správcom dane 

zabezpečený  § 12 VZN  obce Bačkovík č. 3/2018  z 7. 12. 2017 

  

   Opatrenia vypracovala:   Kinlovičová Terézia – hlavný kontrolór obce  

 

 

V Bačkovík  4. 9.  2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha  k správe č. 3/2018 -  zákonnosť  

 

Zákonnosť vyrubovania miestnych daní: 
 

VZN obce Bačkovík  č. 3/2018 o miestnych daniach  z 7. 12. 2017   pre rok 2018    

Zákon  582/2004  Z.z.  o miestných daniach a miestom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebn odpad v platnom znení  

 
Zákon č. 523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy  

 § 19       

(3) Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s 

nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia;21) pri 

poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov sú povinné postupovať podľa odsekov 8 až 10. 

§ 31 

Porušenie finančnej disciplíny 

 

(1) Porušením finančnej disciplíny je 

 

a) poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom,  

b) poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu 

verejných prostriedkov,  

c) neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu,  

d) neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo 

určenej lehote a rozsahu,  

e) prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie verejných prostriedkov,  

f) prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5,  

g) umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov,  

h) konanie v rozpore s § 15 až 18,  

i) použitie verejných prostriedkov na financovanie, založenie alebo zriadenie právnickej osoby v rozpore s týmto 

zákonom alebo osobitnými predpismi,  

j) nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov, 21) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zverejňovanie neplatičov  

Či využíva správca  dane všetky  možnosti na vymáhanie  daňových nedoplatkov z. č. 511/1992  
     Zb. v znení neskorších predpisov: 

 


