Hlavný kontrolór Obce Príbovce

SPRÁVA
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 2/13
vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 prijatej uznesením OcZ č.
40/2012 dňa 13.12.2012
1. Kontrolný orgán: Ing. Ľudovít Smik hlavný kontrolór Obce Príbovce
2. Subjekt kontroly: Obecný úrad v Príbovce
3. Predmet následnej finančnej kontroly: Kontrola príjmovej časti rozpočtu v položke 220
–administratívne poplatky a iné poplatky a platby
4. Kontrolované obdobie: rok 2012
5. Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Obecný úrad Príbovce , v čase od
27.3.2013 do 5.6.2013
6. Kontrolou bolo zistené:
Príjmy za administratívne poplatky na rok 2012 boli schválené v sume 12 500 € a zmenou
rozpočtu bol plánovaný príjem upravený na sumu 11 858,50 €.
Skutočné príjmy za administratívne poplatky predstavovali v roku 2012 sumu 10 981,54 €, t.j.
plnenie na 92,60 %.
Štruktúra príjmov za administratívne poplatky a platby bola v účtovnej evidencii analyticky
vedená nasledovne :
l. Poplatky za trvalý pobyt
120,00
2. Poplatky za výpis z registra trestov
13,50
3. Poplatky za výherné hracie prístroje
2 293,50
4. Matrika
2 568,50
5. Poplatky za výrub stromov
6,50
6. Poplatky za rybárske lístky
130,50
7. Poplatky v zmysle stavebného zákona
456,00
8. Platby za predaj výrobkov a tovaru
2 872,87
9. Poplatky a platby za materskú školu
2 397,77
10. Platba za režijné náklady v ŠJ
122,40
SPOLU:
10 981,54 €
1. Poplatky za trvalý pobyt
Platia klienti, ktorí potrebujú potvrdenie o trvalom pobyte. Poplatok sa vyrubuje na základe
Zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch položka 8.

2. Poplatky za výpis z registra trestov
Platia klienti, ktorí potrebujú výpis z registra trestov. Poplatok sa vyrubuje na základe Zák. č.
145/1995 o správnych poplatkoch položka 3.
3. Poplatky za výherné hracie prístroje
Poplatky sa vyberajú na základe Zákona č. 171/2005 o hazardných hrách.
Zákon č. 171/2005 v § 10 ods. 5) hovorí , že obec vykonáva :
a) dozor nad dodržiavaním tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej podľa tohto zákona obcou
b) správu odvodov do rozpočtu obce
c) rozhoduje o udelení individuálnej licencie, ak tak ustanovuje tento zákon
V r. 2012 bolo obcou Príbovce vydané 1 rozhodnutie o udelení individuálnej licencie na
prevádzkovanie výherného hracieho prístroja. Správny poplatok za jeden výherný hrací prístroj
bol v r. 2012 1.493,50 € ( zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch položka 140).
V Príbovciach bola v roku 2012 v prevádzke jedna videohra.
V zmysle § 37 ods.1 písm. l) prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod,
ktorého výška je 800 € za kalendárny rok.
4. Matrika
Poplatky sa vyrubujú na základe Zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch Položka
2 písm. a) vyhotovenie odpisov (fotokópie) z úradných kníh, záznamov, evidencií, výpisov
z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí za každú aj začatú stranu
Položka 2 písm. b) Osvedčenie odpisu (fotokópie) výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh a pod. za každú začatú stranu
Položka 3 ods. 1. písm. a) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise
Položka 16 – Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
Položka 18 písm. a) až f) za uzatvorenie manželstva
Položka 19 písm. a) povolenie zmeny priezviska hanlivého, výstredného smiešneho,
skomoleného, cudzojazyčného
b) priezviska maloletých detí
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
5. Poplatky za výrub stromov
Poplatok sa vyrubuje na základe Zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch Položka 159 a)
6. Poplatky za rybárske lístky Poplatok hradia rybári s trvalým pobytom v obci Príbovce.
Poplatok sa vyrubuje na základe Zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch položka 38
7. Poplatky v zmysle stavebného zákona
Poplatky sa vyrubujú na základe Zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch v nasledovných
položkách:
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Položka 59 – Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo predĺžení platnosti tohto
rozhodnutia
Položka 60 písm. a) až i) – Žiadosť o stavebné povolenie v závislosti od druhu stavby
Položka 61 – Žiadosť o dodatočné povolenie stavby , ktorá bola postavená po 1.10.1976 bez
stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom – dvojnásobok sadzby určenej v položke 60
Položka 62 písm. a) Žiadosť o povolenie
l. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním
2. na odstránenie stavby
4. terénnych úprav
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby
8. Platby za predaj výrobkov a tovaru
Platby za predaj výrobkov a tovaru boli v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva.
9. Poplatky a platby za materskú školu
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za materskú
školu bola určená VZN č. 5/2011o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v škole a školských zariadeniach.
10. Platba za režijné náklady v ŠJ
V ŠJ boli účtované režijné náklady vo výške 1,53 € za obed pre zamestnancov MŠ.
Výška príspevku nebola určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa t.j. obce, čo
nie je v súlade s § 140 ods.10 zákona č. 245/2008 školský zákon:
„ Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky
úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec31) alebo samosprávny kraj, 42) určí
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením“.

Záver
1. Administratívne poplatky a platby v položke rozpočtu 220 – ostatné poplatky za rok
2012 boli vyberané v súlade so Zákonom č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, Zákonom č. 171/2005 o hazardných hrách v znení neskorších
predpisov. Platby za predaj výrobkov a tovaru boli v súlade s uzneseniami obecného
zastupiteľstva.
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za
materskú školu bola v súlade VZN č. 5/2011o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v škole a školských zariadeniach.
2. Výška príspevku na režijné náklady v ŠJ nebola určená všeobecným záväzným
nariadením zriaďovateľa t.j. obce, čo nie je v súlade s § 140 ods.10 zákona č. 245/2008
školský zákon.
7. Zoznam príloh: 3

8. Správa bola vypracovaná dňa: 12.6.2013
9. Správu vypracoval: Ing. Ľudovít Smik
10. Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 12.6.2013
11. Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 19.6.2013
12. Správu o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt:
Ing. Jaroslav Brzák, starosta
..............................
Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie dokladov predložených ku kontrole.
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