Obecnému zastupiteľstvu v Mirkovciach na vedomie
v zmysle plánu kontrol na 2. 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 2. polrok 2016 t.j. následná finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov za
tuhý komunálny odpad v roku 2015.

Správa č. 08/16 – následná finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov
za vývoz tuhého komunálneho odpadu v roku 2015
Účelom následnej finančnej kontroly bolo posúdiť, či pri výbere poplatkov boli
dodržané príslušné právne predpisy podľa §7, ods. 1 b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. a taktiež
všeobecné záväzné nariadenie č. 2/12 schválené uznesením č. 39/12 obecného zastupiteľstva
dňa 07.12. 2012 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad na území obce
Mirkovce. Predmetom kontroly bolo taktiež dodržanie príslušných právnych predpisov pri
podpise zmluvy medzi OcÚ Mirkovce a firmou FÚRA, s.r.o. podľa §20a, ods. 1,2, zákona
SNR č. 369/1990 Zb., ale predovšetkým §7, ods. 1,2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Ďalej predmetom finančnej kontroly bol príjem obce Mirkovce z poplatkov za tuhý
komunálny odpad (TKO) a úhrada faktúr za jeho vývoz (smetných nádob a veľkokapacitných
kontajnerov).
Vývoz TKO (smetných nádob a veľkokapacitných kontajnerov) bol počas celého roka
2015 zabezpečovaný firmou FÚRA, s.r.o. na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti
nakladania s odpadmi a separovanom zbere, uzavretej podľa § 269, odseku 2 obchodného
zákonníka medzi zhotoviteľom v zastúpení Mgr. Miroslavom Fúrom a objednávateľom
v zastúpení starostom obce Mirkovce Ľubomírom Bilišňanským dňa 28.12. 2011. Zmluva
bola uzatvorená s účinnosťou od 1.2.2012 na obdobie troch rokov, s pravidelným
predlžovaním na nové 12 mesačné obdobie v prípade, že nedôjde k písomnej výpovedi
zmluvy aspoň 3 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Mirkovciach bolo dňa 07.12. 2012 prijaté
uznesením č.39/12 všeobecno-záväzné nariadenie o výbere poplatkov za TKO vo výške 5,0 €
pre fyzickú osobu/rok, pre právnickú osobu vo výške 17 € za smetnú nádobu/rok a neobývané
domy vo výške 8 € za dom/rok. Odvoz komunálneho odpadu zo smetných nádob počas
celého roka bol vykonávaný podľa vopred stanoveného časového harmonogramu. Vývoz
veľkokapacitných kontajnerov, bol vykonávaný podľa potreby.
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Prehľad príjmov a výdavkov obce Mirkovce za TKO v jednotlivých mesiacoch roka 2015

Mesiac

Príjem
z poplatkov
za TKO [€]

Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
4 273,47 €

August
September

nebezpečný
odpad

administratívny
poplatok

[€]

[€]
14,40 €
(27.1.2015)
46,80 €
(30.1.2015)

387,67 €
(4.2.2015)
196,74 €
(6.3.2015)
196,64 €
(8.4.2015)
386,58 €
(7.5.2015)
215,91 €
(3.6.2015)
411,84 €
(6.7.2015)
208,87 €
(6.8.2015)
412,93 €
(4.9.2015)

39,60 €
(4.2.2015)
39,60 €
(6.3.2015)
39,60 €
(8.4.2015)

300,0 €
(6.3.2015)
14,40 €
(16.4.2015)

39,60 €
(7.5.2015)
39,60 €
(3.6.2015)
39,60 €
(6.7.2015)

14,40 €
(15.7.2015)

39,60 €
(6.8.2015)
39,60 €
(4.9.2015)

208,97 €
(5.10.2015)
412,43 €
(4.11.2015)
209,37 €
(4.12.2015)
208,87 €
(31.12.2015)

Október
November
December
Spolu

smetné nádoby
59,40 €
(30.1.2015)

Január

Júl

Vývoz TKO v roku 2015
úhrada faktúr za TKO

4 273,47

39,60 €
(5.10.2015)
39,60 €
(4.11.2015)
39,60 €
(4.12.2015)
39,60 €
(31.12.2015)

3 516,22€

14,40 €
(19.10.2015)

veľkokapacitné
kontajnery
[€]
686,81 €
(20.1.2015)

351,21 €
(11.2.2015)
677,63 €
(13.3.2015)
1243,83 €
(13.4.2015)
625,64 €
(18.5.2015)
1354,31€
(15.6.2015)
572,28 €
(13.7.2015)
870,50 €
(14.8.2015)
663,24 €
(31.08.2015)
300,32 €
(31.08.2015)
612,56 €
(19.10.2015)
1221,21 €
(19.11.2015)
318,25 €
(21.12.2015)

475,20€
404,40€
13 893,61€

9 497,79€

Rozdiel príjmov a výdavkov za TKO bol v roku 2015 v celkovej výške 9620,14 €.
Záver
Na základe skutočností zistených pri následnej finančnej kontrole možno konštatovať,
že vyberanie poplatkov za TKO bolo v kalendárnom roku 2015 v súlade so zákonom
o obecnom zriadení a všeobecno-záväzným nariadením obce. Zmluva o vývoze odpadu
s firmou FÚRA, s.r.o. bola podpísaná v súlade s platnými právnymi predpismi pre oblasť
vlastného a zvereného majetku.
Ďalej kontrolou bolo zistené, že k 31. 12. 2015 nebola uhradená daň za TKO za minulé
roky v celkovej výške 1 232,25 €. Obec Mirkovce uhradil všetky faktúry za odvoz TKO
firme FÚRA, s.r.o. v celkovej výške 13 893,61 € z toho za smetné nádoby 3 516,22 €, za
nebezpečný odpad 475,20 € a za odvoz veľkokapacitných kontajnerov 9 497,79 €. Z dôvodu
vzniknutého schodku obec Mirkovce v roku 2015 dotovala odvoz TKO sumou 9 620,14 € čo
je približne na tej istej úrovni ako za ostatné roky.
...............................................
Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
hlavný kontrolór obce
V Mirkovciach dňa 23.09. 2016
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