Hlavný kontrolór obce Gôtovany
Správa o kontrolnej činnosti č. 9/2020
Na základe § 18d ods. (1) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 predkladám obecnému zastupiteľstvu
obce Gôtovany nasledujúcu správu č. 9/2020.
V mesiaci december 2020 bola vykonaná v kancelárii obecného úradu kontrola výdavkov v obci
Gôtovany v oblasti odpadového hospodárstva (zneškodňovanie – vývoz odpadov) za obdobie január až
december 2020. Táto kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti za 2.
polrok 2020 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Gôtovany č. 113/C zo dňa 15.07.2020.
Predmetom kontroly boli najmä došlé faktúry a ich prílohy za vývoz odpadu.
Východiská kontroly:
 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v aktuálnom znení
 Dodatok č. 4 a č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Dodatok č. 11 ku Zmluve o Dielo na zneškodňovanie odpadov s firmou OZO, a. s.
 Oficiálna webová stránka obce Gôtovany: http://www.gotovany.sk
 Došlé faktúry za zneškodnenie odpadov za obdobie 01 až 12/2020 vrátane ich príloh
 Schválený rozpočet obce Gôtovany na rok 2020 s plnením (čerpaním ) ku dňu 31.12.2020
Výsledky kontroly:
1) Obec Gôtovany v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 77 a nasl. Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov určila
Dodatkom č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady výšku sadby dane za miestny poplatok za
komunálne odpadu na rok 2020 v sume 0,0411 € x 365 dní (ročne 15,00 EUR) nasledovne:
a/ 0,0411 € x 365 dní za osobu
pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci
b/ 0,0411 € za jedno lôžko a osobu x 365 dní / x počet dní ubytovania /
pre majiteľa nehnuteľnosti v ktorej sa poskytujú ubytovacie služby
c/ 0,0411 € x 365 dní x počet osôb oprávnených užívať nehnuteľnosť
pre majiteľov nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu
d/ 0,0411 € x 365 dní x počet zamestnancov
pre právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú na území obce Gôtovany je to súčet priemerného počtu
zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie.
2) V zmysle schváleného rozpočtu na rok 2020 počítala obec Gôtovany s celkovými príjmami za
poplatky (za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) v sume 7.400,00 EUR. Celkové príjmy za
poplatky v roku 2020 činili nasledovné sumy: poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
sumu 7.404,40 EUR, za refundáciu (refakturáciu za vývoz kontajnera – stavebný odpad) sumu 228,29
EUR a predaj kukanádob v sume 222,72 EUR. Spolu to bola suma 7.855,62 EUR.
V príjmovej časti rozpočtu to boli položky:
Ekon.kl. Zdroj Názov
Schválený
133013
41 Za KO a DSO
7 400.00
223001
41 Vývoz kontajnera
0.00
223001
41 poplatok za KN
100.00

Upravený
7 400.00
0.00
100.00

Čerpanie
7 404.40
228.29
222.72

Rozdiel
-4.40
-228.29
-122.72

Pln %
100
223

V rozpočte vo výdavkovej časti to boli položky:
Funč.kl.
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0

Ekon.kl. Zdroj Názov
Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel
Pln %
633006
41
kuka nádoby
0.00
574.00
573.60
0.40
100
637004
111
vývoz TKO
43.00
43.00
43.89 -0.89
102
637004
41
TKO vývoz
5 200.00 5 656.00 8 954.48 -3 298.48 158
637004
41
TKO uloženie 2 500.00 2 044.00
874.84
1 169.16 43
637004
41 separ. od. - zb. nádoba 0.00 250.00 250.00
0.00 100
637004 41 uloženie separovaný - zberný dvor 78.00 78.00 75.81 2.19 97

Spolu tvorili výdavky za nákup materiálu a zneškodnenie odpadu celkovú sumu plnenia vo výške
10.772,62 EUR. V týchto výdavkoch boli zarátané nasledovné výdavky: zaplatené (uhradené) faktúry
v roku 2020 - faktúra za zneškodnenie odpadu za november 2019 č. DF 2019/128 v sume 170,71 EUR a
december 2019 č. DF 2019/147 v sume 588,16 EUR, došlé faktúry za zneškodnenie odpadu za január
až november 2020 v celkovej sume 9.190,15 EUR (podľa tabuľky č. 1) a výdavky za materiál - faktúra
č. DF 2020/63 za nákup plastových kompostérov v sume 250,00 EUR a faktúra č. DF2020/ v sume
573,60 za nákup kovových kukanádob. Rozdiel celkových príjmov (plnenie) a výdavkov (čerpanie)
v roku 2020 je v sume – (mínus) 2.917,21EUR.
3) V zmysle Zmluvy o dielo a následného dodatku č. 11 zo dňa 20.12.2019, zverejneného na webovej
stránke obce dňa 02.01.2020 zabezpečovala v roku 2020 zneškodnenie komunálneho odpadu občanov
obce Gôtovany firma OZO, a. s. so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
36380415 v zastúpení Bc. Jánom Bubniakom, predsedom predstavenstva v dvojtýždňových intervaloch
odvozu komunálneho odpadu. V čase kontroly nebola ešte k dispozícii došlá faktúra za zneškodnenie
komunálneho odpadu (KO) za december 2020.
Prehľad o došlých faktúrach za odvoz KO vrátane faktúr za odvoz veľkokapacitných kontajnerov za rok
2020 uvádzam v nasledovnej tabuľke č. 1.
Počet
vyvezených Počet
Uloženie
Vývoz veľkok.
nádob 1100
vývozu
nádob 110 l l
odpadu v t kontajnerov
január
298
1
4,58
február
305
2
4,23
marec
314
2
5,62
apríl
487
3
8,02
máj
330
2
12,28
2
jún
339
2
4,88
júl
346
2
4,67
august
384
2
5,8
september
352
2
4,27
Mesiac

október

476

3

9,81

november
december

335

2

8,4
k dispozícii

Spolu
Mesačný
priemer
na vývoz

Neboli

údaje
3966

72,56

361

6,60

Faktúra došlá č.

Suma v EUR

od OZO, a. s.
DF 2020/18
DF 2020/31
DF 2020/40
DF 2020/49
DF 2020/54 a 55
DF 2020/68
DF 2020/77
DF 2020/85
DF 2020/92
DF 2020/103 a
2 104
DF 2020/121 a
1 122

fakturovaná
582,66 €
605,58 €
632,79 €
974,52 €
1 274,46 €
671,57 €
682,41 €
759,39 €
689,94 €
1 385,14 €
931,69 €

0

9 190,15 €

835,47 €

Pri došlých faktúrach boli priložené aj príslušné vážne lístky a prehľady o počte vývozu jednotlivých
kukanádob. Kontrolou bolo zistené, že dňa 23.10.2020 vykonala firma OZO, a. s. vývoz
veľkokapacitného kontajnera, ktorý ale bol nedostupný. Tento vývoz bol spoplatnený, čím možno
konštatovať, že časť úhrady príslušnej faktúry DF 2020/124 v sume 50,40 EUR nebola hospodárna.
4) Celkové nedoplatky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli k 31.12.2020
podľa evidencie obecného úradu obce Gôtovany nasledovné:
r. 2020 ...........................................................
r. 2019 ...........................................................
r. 2018 ...........................................................
r. 2017............................................................
r. 2016 ............................................................

445,00 EUR
240,00 EUR
249,72 EUR
96,00 EUR
33,09 EUR

5) Záverom konštatujem, že celkové príjmy z poplatkov a refundácii v roku 2020 nekryli celkové
výdavky za nákup materiálu a za zneškodnenie odpadu. Keďže zmysle § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
poplatok platí za :
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu,
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber
drobného stavebného odpadu,

Konštatujem, že uvedený poplatok by mal kryť najmä náklady obce na uvedené činnosti v oblasti
odpadového hospodárstva. Nakoľko bol schválený dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady s účinnosťou od 01.01.2021, je možné počítať s poplatkom v sume 20,00 na osobu a rok s
počet poplatníkov v rozmedzí cca 490 – 500. Následne je možné počítať so zvýšeným príjmom
z poplatkov, čím by sa rozdiel v roku 2021 medzi predpokladanými príjmami a výdavkami mal
postupne znižovať.

V Gôtovanoch, dňa: 20.01.2021
Vypracoval: Ing. Pavel Tylka, hlavný kontrolór obce Gôtovany
Zobrali na vedomie:
Obecný úrad obce Gôtovany v zastúpení starostom obce p. Jozefom Cútom dňa 20.01.2021
So správou o kontrole boli poslanci OZ obce Gôtovany oboznámení dňa 27.01.2021 na
18. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

