
                                                   Správa 

                       z administratívnej finančnej kontroly           
                                                                 

podľa  § 18 f  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  a   podľa § 8 zákona  č. 357/2015 Z .z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a zákona 

563/2009  Z.z. o správe daní  a podľa  plánu kontrolnej činnosti 

 

     1.  Oprávnená osoba  a  povinná osoba: 

 

Oprávnená osoba na výkon  kontroly: Mária Rožoková, kontrolór obce  Zemplínska Teplica 

 

Povinná osoba: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, IČO 00332194 

 

Zodpovedná osoba:    Miriama Kompírová,   samostatný odborný referent 

 

Kontrolované obdobie: Kontrola  nedoplatkov na  poplatkoch za kanál, TKO, vodu,  DzN,   

finančnú zábezpeku  a psa   k 31.12.2019 

 

Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad Zemplínska Teplica, od 22. 6. 2020  - 3.8.2020 

 

2.  Predmet a cieľ kontroly: 

 

Predmet kontroly: 

 

       a) kontrola dodržiavania zákonnosti, účelnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení a nakladaní s majetkom obce a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý 

využíva obec  podľa osobitných predpisov 

       b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií 

       c) kontrola vybavovania sťažnosti a petícií 

       d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne 

záväzných nariadení obce 

       e) kontrola plnenia opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré 

boli prijaté na základe vykonanej kontroly 

       f) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

       g) kontrola dodržiavania vnútorných predpisov obce 

       h) kontrola ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, napr. podľa zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 

kontrola dodržiavania zákonných podmienok pri uzatváraní koncesných zmlúv 

 

 

Cieľom  finančnej  kontroly  v povinnej osobe  je zabezpečiť: 

 

         a)  predchádzanie  porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 

predpisov obce 

         b) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 

financiami a s majetkom obce 

         c)  spoľahlivosť vedenia účtovníctva a výkazníctva 

         d)  ochranu majetku  vo vlastníctve obce 

         e)  odhaľovanie podvodov a nezrovnalosti a zabezpečenie nápravy   

         f)   overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku 



Opis zistených nedostatkov, porušení všeobecných záväzných právnych predpisov, označenie  

konkrétnych ustanovení , ktoré boli porušené  s návrhmi opatrení alebo odporučaní na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

                

         Kontrola preukázala za kontrolované obdobie nedoplatky vykazané v prílohe. 

Každý daňovník  má samostatný spis,  kde sú  uložené podklady  pre výpočet dane   z nehnuteľnosti     

dane za psa a rozhodnutie. Spis obsahuje aj opakované výzvy na zaplatenie a doručenky do 

vlastných rúk.  

         Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady  je na samostatnom rozhodnutí.   

         Prevzatie rozhodnutia je daňovníkom  podpísané na doručenke do vlastných rúk,  na základe 

prevzatia je nasledne potvrdená  právoplatnosť rozhodnutia . 

          Poplatok za vodu a kanál  sú  vedené zúčtovaním osobitne   - faktúrou. 

 

 Z á v e r   z   k o n t r o l y: 

   

     Obec  Zemplínska Teplica, ako správca dane   môže v zmysle  § 52  zákona č. 563/2009 Z.z.  o 

správe daní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejniť zoznam daňových  dlžníkov podľa 

stavu  k 31.12.2019, u ktorých úhrná výška daňových  nedoplatkov presiahla  u fyzickej osoby 

160,- eur a u právnickej osoby  1 600,- eur.  Daňovým subjektom, ktorým bol  v kalendárnom roku, 

ktorý  predchádza  roku, v ktorom sa  budú  zoznamy zverejňovať, povolený odklad platenia alebo 

povolené  platenie v splatkách, tento  odklad  naďalej  trvá. 

      V zoznamoch sa uvedie:  meno a priezvisko fyzickej osoby, trvalý pobyt  alebo miesto 

podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,  obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej 

sídlo a dlžná suma 

    Zverejňovania údajov o  daňových   subjektoch , ktorí sú  daňovými dlžníkmi v zmysle § 52  

zákona č. 563/2009  Z.z.  o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je v rozpore 

so zákonom č.18/2018  Z.z.  o ochrane osobných údajov. Právnym základom pre zverejňovanie  

osobných údajov v rozsahu uvedenom daňovým poriadkom je tento osobitný zákon, ktorý 

umožňuje prevádzkovateľovi vykonávať spracovanie osobných údajov aj formou zverejnenia. 

     V súvislosti s tým , že by ani po zverejnení zoznamu daňových dlžníkov  / úradná tabuľa, web  

obce/  nenastala zmena vo výške daňových nedoplatkov,  odporúčam obci od  1.11 2020 začať 

výkon exekúcie na novovytvorenom exekučnom  súde so sídlom v Banskej Bystrici,  ktorý je od 

1.4.2018 jediným exekučným súdom pre celé Slovensko. 

     Je potrebné venovať pozornosť vymáhaniu nedoplatkov.   Je treba pri tom myslieť efektívne, aby 

náklady  na vymoženie nedoplatku neboli vyššie ako výsledný efekt. 

 

         Dátum vyhotovenia správy:3.8.2020 

          

         Dátum doručenia správy  oprávnenou  osobou:   3.8.2020 

         

         Podpis oprávnenej osoby: Mária Rožoková, kontrolór obce Zemplínska Teplica 

  

          Dňa:     3.8.2020                  ...................................................................................             

           

         Podpis povinnej osoby: Miriama Kompírová, samostatný odborný referent: 

                                    

         Dňa:  3.8.2020                             ................................................................................                   

             

         Štatutár povinnej osoby:  Mgr.Jozefína  Uhaľová, starostka obce  Zemplínska Teplica 

           

         Dňa:    3.8.2020                        ............................................................................... 


