Obecnému zastupiteľstvu v Mirkovciach na vedomie
v zmysle plánu kontrol na 1. polrok 2016

V zmysle §18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Mirkovciach správu o výsledkoch
vykonaných kontrol, ktoré boli ukončené od konania ostatného obecného zastupiteľstva do
dnešného dňa.
V tomto období bola hlavným kontrolórom vykonaná aj ukončená kontrola v zmysle
plánu kontrol na 1. polrok 2016, t. j. kontrola riadnej inventarizácie majetku OcÚ v
Mirkovciach k 31.12. 2015

Správa č. 01/16 z kontroly riadnej inventarizácie majetku OcÚ v
Mirkovciach k 31.12. 2015
V súlade s ustanovením §18d, ods. 2, písmeno a), zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, bola vykonaná kontrola riadnej
inventarizácie k 31. decembru 2015.
Cieľom kontroly bolo zistiť, či pri vykonaní inventarizácie k 31. decembru 2015 boli
dodržané príslušné právne predpisy, najmä ustanovenia §29 a §30 zákona NR SR č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v platnom znení.
Predmetom inventarizácie boli všetky zložky hmotného a nehmotného majetku,
pohľadávok a záväzkov, úverov, cenín, hotovosti v pokladniciach, stav peňažných
prostriedkov na účtoch obce Mirkovce ku dňu 31. december 2015, vrátane školského
zariadenia v organizačnej pôsobnosti OcÚ Mirkovce.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 21/15 zo dňa 06. 11. 2015 bola
menovaná inventarizačná a likvidačná komisia v zložení štyroch členov a to konkrétne
predseda inventarizačnej komisie p. Ing. Ľ. Straka, PhD., členovia: zamestnankyňa OcÚ
zodpovedná za evidenciu majetku p. C. Kacvinská a dvaja poslanci obecného zastupiteľstva
p. M. Balint a p. M. Balog.
Inventarizačná a likvidačná komisia na základe súpisov majetku vyhotovených
zamestnankyňou OcÚ zodpovednou za evidenciu majetku p. C. Kacvinskou, po fyzickej
a účtovnej inventarizácii zistila nasledovný stav majetku a záväzkov k 31.12.2015:
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P.
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Inventár
Dlhodobý nehmotný
majetok (ÚS 01) *1
Dlhodobý hmotný
majetok (ÚS 02, 03) *2
Dlhodobý finančný
majetok (ÚS 06) *3
Obstaranie DNM
(účet 041) *4
Obstaranie DHM
(účet 042)
Obstaranie DFM
(účet 043)
Obežný majetok –
zásoby (účet 112AÚ)*5
Všeobecný materiál *6
Knižnica
(211) Pokladnica
(213) Ceniny (kolky)
(261) Peniaze na ceste
Bežný účet VÚB
Bežný účet Prima
Banka
Účet ZŠ VÚB
Dotačný účet VÚB
Rezervný fond VÚB
Sociálny fond VÚB

Stav k 1.1. 15 Prírastok
[€]

[€]

Úbytok

Stav k 31.12. 15

Rozdiel

[€]

[€]

[€]

0,00

8 432,00

0,00

8 432,00

+8 432,00

1 456 717,90

45 164,43

6 532,13

1 495 350,20

+38 632,30

195 090,82

0,00

0,00

195 090,82

0,00

8 432,00

0,00

8 432,00

0,00

- 8 432,00

0,00

51 763,15

42 963,15

8 800,00

+ 8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121,80

506,40

324,36

303,84

+ 182,04

26 665,51
1 717,62
387,02
5,80
–––––––
–––––––

11 228,81
0,00
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––

1 069,72
0,00
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––

36 824,60
1 717,62
543,24
37,20
0,00
33 121,10

+ 10 159,09
0,00
+156,22
+31,40

–––––––

–––––––

–––––––

91 721,12

–––––––
–––––––
17 022,10
–––––––

–––––––
–––––––

–––––––
–––––––

297,17
29 292,56
68 519,84
2 752,86

–––––––

1

–––––––

+ 51 497,74

* Do majetku obce bol zaradený nehmotný majetok „Územný plán obce Mirkovce“
v celkovej hodnote 8 432,00€.
*2 Navýšenie obstarávacej ceny ČOV a kanalizácie v celkovej sume 1 527,00€ a chodníkov
v obci Mirkovce v celkovej sume 18 197,83€, nákup PVC rúr na Niereše v hodnote
2 744,32€, zakúpená bola interaktívna tabuľa v hodnote 2790,00€, pre ZŠ boli zakúpené
počítače 2× Server + 28× klient v celkovej hodnote 17 704,00€, ZŠ bola darovaná
interaktívna tabuľa v hodnote 2 201,28€ .
Z majetku obce Mirkovce bol vyradený majetok z dôvodu opotrebenia a poškodenia a to
konkrétne: benzínová kosačka, prietokový ohrievač, budova (sála) OcÚ Mirkovce časť
Niereše - z dôvodu zmeny vlastníckych práv.
*3 Akcie vo vodárňach.
*4 Hodnota územného plánu.
*5 Smetné nádoby na sklade.
*6 Zakúpené bolo vodné čerpadlo v hodnote 61,01€; sada hadíc v hodnote 667,00€; odev pre
hasičov v hodnote 686,40€; 8× školská tabuľa v celkovej hodnote 4 669,85€; 20× školská
lavica v celkovej hodnote 1 324,40€; 53× školská stolička v celkovej hodnote 1 544,08€;
4× skriňa v celkovej hodnote 966,24€; laminovačka v hodnote 24,99€; 7× učiteľský stôl
v hodnote 369,84€; krovinorez Stihl v hodnote 500,00€; vŕtačka Extol v hodnote 98,00€ a
keyboard so stojanom do domu smútku v hodnote 317,00€.
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Podrobnou kontrolou inventarizácie pohľadávok a záväzkov bolo zistené:
1. krátkodobé záväzky
a) (321) záväzky voči dodávateľom:
11 090,44€
b) (323) rezerva (na overenie účtovnej závierky): 850,00€
c) (324) prijaté preddavky:

423,84€

d) (326) nevyfakturované dodávky:

1 827,00€

e) (324) záväzky voči zamestnancom:
- mzda (331)
17 629,46€
- odvody (336)
10 723,21€
- daň (342)
2 069,90€
spolu: 30 422,57€
f) (472) záväzky zo sociálneho fondu:

2 998,98€

2. (315) pohľadávka:
- studňa Niereše za rok 2015
- dobropisy

579,97€
1 696,19€
spolu: 2 276,16€

(318, 319) daňové a nedaňové pohľadávky:
- daň za psa
4,00€
- daň z nehnuteľnosti
249,10€
- daň za tuhý komunálny odpad
1 232,25€
spolu: 1 485,35€
(378) iné pohľadávky:
- ÚPSVaR Prešov

6 056,85€

Dňa 07. januára 2016 bola vykonaná fyzická kontrola majetku v priestoroch OcÚ a ZŠ
Mirkovce, pri ktorej bolo zistené, že všetky predmety uvedené na inventárnych zoznamoch sa
nachádzali v určených priestoroch. Na niektorých predmetoch chýbalo označenie
inventárnym číslom. Fyzická inventarizácia bola porovnaná s účtovným stavom, pričom
neboli zistené žiadne rozdiely.

Záver
Na základe skutočností zistených pri kontrole možno konštatovať, že inventarizácia
k 31.12.2015 bola vykonaná v súlade s právnymi predpismi platnými pre oblasť
inventarizácie vlastného a zvereného majetku, pohľadávok a záväzkov.

...............................................
Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
hlavný kontrolór obce

V Mirkovciach dňa 26.02. 2016
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