Hlavný kontrolór Obce Smolenice
V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Smolenice

Správu
o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022
Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti za
prvý polrok 2022 :
Kontrolovaný subjekt:

Obecný úrad Smolenice

Kontrola vykonaná:

01.05.2022 do 31.05.2022

Kontrola vykonaná na základe:

Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022,
resp. uznesenia OZ č. XXII/7 zo dňa 16.12.2021

Kontrolované obdobie:

rok 2021/ mesiace 1. – 12. v bodoch kontroly 1. a 4.
rok 2020, 2021/ mesiace 1. – 12. v bodoch kontroly 2.
až 3.

Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bola vykonaná v týchto oblastiach:
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za kalendárny rok 2021.
2. Kontrola príjmov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ktoré vznikajú na území obce v roku 2020 a 2021.
3. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce
Smolenice v roku 2020 a 2021.
4. Kontrola vybavovania sťažností na OÚ Smolenice za rok 2021
Výsledky kontroly:
Finančnou kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:
1.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za kalendárny rok 2021.

Za rok 2021 neboli splnené uznesenia:
- uznesením XVIII/8/C bolo schválené zavedenie systému SMS parkovania v obci
- uznesením XIX/4 bolo schválené VZN č.85/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na
miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce
Smolenice. VZN nadobudlo účinnosť od 12.07.2021.
Obec nesplnila uznesenie OZ a nezaviedla systém spoplatneného parkovania.
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2.

Kontrola príjmov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ktoré vznikli na území obce v roku 2020 a 2021.
Príjem komunálny a drobný stavebný odpad (pol. 133013) v obci Smolenice k 31.12.2021

schválené v rozpočte 2021
plnenie rozpočtu k 31.12.2021

179 000,00
162 363,23

€

100,00 %
90,71 %

výber poplatku k 31.12.2021
nedoplatky z minulých rokov k 31.12.2021
spolu

162 363,23
3 199,33
165 562,56

€
€
€

98,07 %
1,93 %
100,00 %

nedoplatky z minulých rokov k 12.05.2022

1 349,68

€

0,82 %

Skutočné náklady obce Smolenice na likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu za rok 2021
633006
637004

Samolepky
Odpady - všeobecné služby
Spolu náklady
Spolu výber
Rozdiel

294,00
174 754,65
175 048,65
165 562,56
9 486,09

€
€
€
€
€

Obec výberom poplatku nepokryla náklady na likvidáciu komunálneho drobného
a stavebného odpadu. Poplatok bol vyberaný podľa platného VZN.

3.

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce
Smolenice v roku 2020 a 2021.
Príjem daň z nehnutelnosti (pol. 121002) v obci Smolenice k 31.12.2021

schválené v rozpočte 2021
plnenie rozpočtu k 31.12.2021

171 000,00
176 426,31

€
€

100,00 %
103,17 %

výber dane k 31.12.2021
nedoplatky z minulých rokov k 31.12.2021
spolu

176 426,31
8 854,27
185 280,58

€
€
€

95,22 %
4,78 %
100,00 %

nedoplatky z minulých rokov k 12.05.2022

5 302,21

€

2,86 %

Obec v príjmovej časti rozpočtu za rok 2021 vybrala vyššiu sumu o cca 3% oproti plánovanej
sume. Naplánovaná suma však nebola presná, nakoľko súčet výberu a nedoplatkov bol vyšší
o viac ako 14.tisíc €.

4.

Kontrola vybavovania sťažností na OÚ Smolenice za roky 2020 a 2021.

Podľa predloženej evidencie Obec nemá vyriešenú jednu sťažnosť (Je v riešení). Na všetky
ostatné sťažnosti obec odpovedala, resp. ich postúpila iným orgánom.
.
Návrh správy bol povinnej osobe doručený dňa 23.05.2022.
Skutočností zistené počas kontroly boli prerokované s povinnou osobou dňa: 23.05.2022
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Vysvetlenie k nesplneniu uznesení OZ zaslané starostom dňa 24.05.2022 je prílohou tejto
správy.
Podľa § 22 ods. 4 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je povinná osoba v lehote do 31.08.2022 predložiť písomný
zoznam prijatých opatrení a do 31.12.2022 splniť prijaté opatrenia.
Správa bola spracovaná v Smoleniciach dňa 13.06.2022

Záver správy:
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18 d – Úlohy hlavného kontrolóra
som povinný OZ predkladať správu o výsledkoch kontroly.
V bodoch 2. – 4. kontroly obec neporušila legislatívu. K nesplneniu uznesenia OZ v bode
1. kontroly starosta poslal vysvetlenie, ktoré je v prílohe.
V Smoleniciach dňa 13.06.2022
Ing. Branislav Lengyel
HK obce Smolenice
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