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Správa č. 4/2020
o výsledku vykonanej kontroly
Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. a), § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Plánu hlavnej kontrolórky Mesta Hnúšťa na 1. polrok 2020
schváleného a doplneného uznesením MsZ č. 11/188/2019 zo dňa 10.12.2019, vykonala hlavná kontrolórku kontrolu
zameranú na:
 na kontrolu stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok mesta (dane, poplatky, prenájom)
 kontrola záväzkov k 31.05.2020 a 30.06.2020
Termín výkonu kontroly: od 25.06.2020 do 20.07.2020
Povinná osoba: Mestský úrad Hnúšťa
Kontrolované obdobie: pohľadávky k 31.05.2020 a k 30.06.2020
Kontrolou bolo preverené:
Stav a evidencia pohľadávok ku dňu 31.05.2019 a k 30.06.2020 , aktuálny stav vymáhania pohľadávok ku dňu
kontroly
Predložené doklady ku kontrole:
 Podklady k evidovaným pohľadávkam mesta Hnúšťa ku dňu 31.05.2020 a k 30.06.2020
 Podklady k aktuálnemu vymáhaniu pohľadávok mesta Hnúšťa
 Evidencia nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti, na dani z predaja alkoholických a tabakových výrobkov, na dani
za psa, na poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, na prenajatých nebytových priestoroch
 Podklady k evidovaným záväzkom mesta k 31.05.2020 a k 30.06.2020
 Súvaha a Výkaz ziskov a strát, k dátumu 30.06.2020
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
1. VYKONANÁ PRÁCA

Pohľadávka je právo osoby (veriteľa) požadovať od inej osoby (dlžníka) majetkovú hodnotu.
Vykonanou kontrolou bol overený stav a evidencia pohľadávok ku dňu 31.05.2020 a k 30.06.2020,
 aktuálny stav vymáhania pohľadávok ku dňu 31.05.2020 a k 30.06.2020, v zmysle:
 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov,
 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a ich
dodatkov,
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Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa č. 111/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v podmienkach mesta Hnúšťa a mestských časti Hačava, Likier,
Polom, Brádno a jeho dodatkov.

 Internej smernice Tvorba a zúčtovanie opravných položiek a jej dodatku č. 1
Pohľadávky a záväzky mesta Hnúšťa1, bankové úvery a výpomoce:
Účtovné obdobie stav Účtovné obdobie stav Účtovné obdobie stav
k 31.12.2018 (€)
31.12.2019 (€)
k 30.06.2020 (€)
Názov účtu
X
Dlhodobé pohľadávky
0
0
0
X
311
314

Krátkodobé pohľadávky
Odberatelia
Poskytnuté
prevádzkové
preddavky

315
318

378

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky
z nedaňových
príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov
Pohľadávky
voči
zamestnancom
Transfery
a zúčtovanie
so
subjektmi mimo verejnej správy
Iné pohľadávky

X

Názov účtu
Dlhodobé záväzky

319
335
372

479
472
X
321
325
379
326
331
333
336
342
X
461
461
1údaje

279 208,63
0

253 342,96
0
0

575 862,41
0
392,80

0
14 413,00
116 412,74

5 081,78
177 016,19

-12 373,40
399 479,24

19 379,45
184,98

18 278,04
0

153 283,77
113,78

0

0

0

0
Účtovné obdobie stav
k 31.12.2018 (€)

Ostatné dlhodobé záväzky
(Fond rozvoja bývania)
Záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
Ostatné záväzky
Iné záväzky
Nevyfakturované dodávky
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamest.
Zúčt. s org. SP a ZP
Ostatné priame dane
Bankové úvery a výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bežné bankové úvery

34 966,22
34 966,22
Účtovné obdobie stav Účtovné obdobie stav
31.12.2019 (€)
k 30.06.2020 (€)

215 483,18

206 943,93

183 953,59

211 013,01

203 883,99

175 855,33

4 470,17
276 127,29
1 166,96
7 500,00
123 721,78
23 218,29
3 994,40
64 758,81
43 158,28
8 608,77
169 960,82
53 586,38
116 374,44

3 059,94
2 453 285,91
2,41
7 800,43
2 285 441,41
18 342,85
4 344,41
75 568,79
50 081,63
10 533,98
139 125,69
78 634,70
60 490,99

8 098,26
259 893,87
10 041,11
7 799,91
95 673,07
0
7 240,22
76 021,12
51 824,43
10 894,00
96 532,59
60 952,70
35 579,89

zo súvahy k 31.12.2018, 31.12.2019 a 30.06.2020
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Plnenie rozpočtu vybraných príjmov podľa FIN 1-12 (finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách)
k 30.06.2020:
Názov

Schválený rozpočet Rozpočet
zmenách
45 000
133 000
prietorov
18 000

Z pozemkov
Zo stavieb
Z byt. a nebyt.
v bytovom dome
Za psa
Za
komunálne
odpady
a drobné stav. Odpady
Z prenajatých pozemkov
Z
prenajatých
budov,
priestorov a objektov

po Skutočnosť
k 30.6.2020
45 000
113 000
18 000

Percento plnenia
K 30.6.2020
16 379
36,40
43 208
38,24
12 937
71,87

13 500
226 700

13 500
206 700

7 395,83
113 712,95

54,78
55,01

12 200
145 000

12 200
113 500

2 048
37 859

16,79
33,36

Ako môžeme vidieť v tabuľke percento plnenia pri niektorých príjmoch k 30.06.2020 sa javí ako veľmi dobré, ale je
potrebné však brať do úvahy, že súčasťou plnenia uvedených príjmov sú aj príjmy za predchádzajúci rok (roky).
Uvedenú tabuľku som vypracovala, hlavne z dôvodu prehľadnosti príjmov k 30.06.2020.
Rozpis pohľadávok:
1.1. Za prenajaté nebytové priestory:
Mesto Hnúšťa eviduje nedoplatky za prenajaté nebytové priestory k 31.12.2019 vo výške 55 547,47 €.
Prehľad nedoplatkov za prenajaté nebytové priestory za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019:
Rok:
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nedoplatok v €
312 279
244 503
178 871
67 707

60 385
55 547

Nedoplatky k dátumu kontroly nie je možné presne určiť, pretože nájomné za prenajaté obdobie je rozložené na
určité obdobie a v čase kontroly úhrada platieb za jednotlivé nájomné zmluvy boli v procese úhrad. S pohľadávkami
na nedoplatkoch za prenajaté nebytové priestory sa pracuje. Najvyšší nedoplatok je k 31.12.2019 evidovaný pri firme
VMT Hnúšťa s.r.o. a predstavuje sumu 34 237,50 €. Na rok 2020 bol predpis nájomného pre uvedenú firmu vo
výške 68 475 €. K dňu ukončenia firma WMT Hnúšťa s.r.o. neuhradila Mestu Hnúšťa žiadnu čiastku z nedoplatku
a ani z predpisu nájomného. Dňa 06.07.2020 bolo vyhlásené na uvedenú firmu konkurzné konanie. K niektorým
nedoplatkom sú podpísané splátkové kalendáre, dlh sa vymáha na základe exekučných príkazov. Predpis výšky
nájmu za prenajaté priestory bol na rok 2020 vo výške 155 261,39 €. K 30.06.2020 bola uhradená suma za

.

prenájom priestorov v sume 94 457,02 €

1.2. Za prenájom pozemkov

Za prenájom pozemkov mesto eviduje nedoplatok vo výške k 31.12.2018 v sume 13 977,58 € a k 31.12.2019 bol vo
výške 1 043,97 €. Predpis výšky nájmu za pozemky bol na rok 2020 vo výške 8 567,98 €. K 30.06.2020 bola
uhradená suma za prenájom pozemkov v sume 2 047,59 €. Aj pri príjmoch z prenájmu pozemkov nebolo možné
presne určiť nedoplatok, nakoľko sa uvedený nájom uhrádza priebežne.
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Odporúčanie:
Pri pohľadávkach za prenájom budov a pozemkov, ktoré sú so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane postupovať naďalej v zmysle zákona (zasielanie výzvy na úhradu dlžného nájomného, spracovanie
splátkového kalendára, exekučné konanie, vyhlásenie konkurzu zo strany mesta ako veriteľa na firmy, ktoré sú
najväčším dlžníkom mesta, splátkový kalendár, postúpenie pohľadávky, a pod.).

1.3. Nedoplatky za miestne dane a poplatky
Nedoplatok
Nedoplatok
Nedoplatok
Nedoplatok
Nedoplatok
Nedoplatok
k 31.12.2016 k 31.12.2017
k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.05.2020
k 30.06.2020
Na daní z predaja alkohol.
10 026,39
9 855,45
9 855,45
9 054,55
8 857,24
8 816,41
a tabakových výrobkov
14 523,67
Na dani za užívanie verej.
6 753,90
5 198,05
5 198,05
4 980,76
4 523,67
priestranstva
Predpis k 30. 6.
422,40
117 885,65
Nedoplatok na daní za psa
9 303,70
10 421,58
12 331,57
12 904,42
8 069,02
Predpis k 30. 6.
12 377,06
1182 469,63
Na dani z nehnuteľnosti
6 632,27
Predpis k 30. 6.
203 087,65
1Súčasťou

nedoplatku na dani za užívanie verej. priestranstva, na dani za psa a na dani z nehnuteľnosti je aj predpis daní na rok 2020, ktorý
sa uhrádza v priebehu roka.

Nedoplatky na uvedených miestnych daniach a poplatkoch sú vedené priehľadným spôsobom a sú pravidelne
sledované a aktualizované podľa prichádzajúcich platieb.
Odporúčanie:
 Z dôvodu, že predpísaná výška dane za psa nemusí pokrývať skutočný stav evidencie počtu držaných
a chovaných psov na území mesta Hnúšťa, odporúčam šetrením zistiť skutočný stav držaných a chovaných
psov na území mesta Hnúšťa a následne na základe uvedeného šetrenia dodatočne predpísať túto daň
u všetkých zistených prípadov, v ktorých si majitelia nesplnili svoju zákonom stanovenú ohlasovaciu povinnosť
držby psa voči mestu.

1.4. Daň z nehnuteľnosti

Kontrolou bolo zistené, že konkrétna činnosť mesta na úseku správy dane z nehnuteľností pozostáva z evidencie a
registrácie daňových subjektov, vyhľadávania daňových subjektov, overovania podkladov potrebných na správne a
úplné zistenie dane, daňové konania, daňová kontrola, evidovanie daní a preddavkov vrátane vysporiadania
daňových preplatkov a daňových nedoplatkov a ďalšie činnosti správcu dane a iných orgánov podľa zákona o správe
daní alebo osobitných zákonov.
Kontrolou bolo zistené, že mesto eviduje k 31.12.2019 pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 51 906 € (v roku
2016 v sume 90 908,43 € , v roku 2017 v sume 58 697 € a v roku 2018 v sume 45 626 €). K 31.05.2020 boli
nedoplatky na dani z nehnuteľnosti vo výške 6 632,27 € (suma bola bez predpisu na rok 2020, ktorý bude
k 30.06.2020). Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti k 30.06.2020 boli v sume 182 469,63 (predpis na rok 2020 bol
v sume 203 087,65).
Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti boli vymáhané v zmysle § 58a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov výzvami na zaplatenie nedoplatku. Splatné nedoplatky boli vymáhané aj formou exekúcie.
Odporúčanie:
 Odporúčam do budúcnosti pokračovať v nastavenom trende výberu uvedenej dane a dbať hlavne na to, aby
nedochádzalo k zvyšovaniu pohľadávky na uvedenej dani, nakoľko príjem z uvedenej dani tvorí jeden
z najdôležitejších príjmov mesta.
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1.5. Príjem za poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady k 31.05.2020 a 30.06.2020
Poplatky za komunálny odpad boli stanovené nasledovne:
Fyzické osoby: 0,0712 €/deň, koeficient 1,00 = 26,07 € rok/osoba
Právnické osoby: 0,1248 €/deň, koeficient 0,75 = 34,25 €/osoba – stolička, lôžko
Množstvový zber : veľkoobjemový kontajner: 0,1502 €/1 kg komunálneho odpadu

Kontrolou bolo zistené, že nedoplatky za poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady k 31.12.2019 boli
v celkovej výške 271 487,12 €.
Nedoplatky k 31.12.2019

Právnické osoby

Fyzické osoby

SPOLU

38 711,16

232 775,96

271 487,12

31.5.2020

30.6.2020

31.5.2020

30.6.2020

31.5.2020

30.6.2020

178

179

2 565

2566

2 743

2 745

Výška predpisu k dátumu

40 963,96

40 998,59

158 282,86

156 794,06

199 246,82

197 792,65

Príjmy z poplatkov k dátumu
Úhrada za rok 2020 k dátumu
Úhrada za predchádzajúce roky

18 939,36
17 391,70
1 547,66

23 433,38
21 882,70
1 550,68

50 408,73
42 278,35
8 130,38

74 586,03
64 844,57
9 741,46

69 348,09
59 670,05
9 678,04

98 019,41
86 727,27
11 292,14

Rozhodnutia za KO

Odpis z predchádzajúcich rokov
(zrušené prevádzky)

0

Vratka za rok 2020 k dátumu
Nedoplatky k dátumu

152,05

152,05

418,11

418,11

15,33

86,72

433,44

504,83

61 153,87

56 446,15

340 513,37

315 166,99

401 667,24

371 613,14

Množstvový zber v roku 2020:
Firma
YURA
CARBON
VERSACO
WMT Hnúšťa

Skutočnosť rok 2019 v €
2 337,72 € / 20 240 kg
176,71 €/ 1 530 kg
418,11 €/3 620 kg
405,56 €/3 520 kg

Skutočnosť k 30.06.2020 v €
2 046 €/13 620 kg
239 €/1 590 kg
341 €/2 270 kg
0

Množstvový zber : veľkoobjemový kontajner: 0,1502 €/1 kg komunálneho odpadu
Rozhodnutie na úhradu za množstvový zber sa vykonáva na základe firmami dodaných vážnych lístkov. Sumár sa
vykonáva vždy k dátumu 31.12.
Kontrolou nedoplatkov bolo zistené, že evidencia je vedená prehľadným spôsobom a pravidelne je aktualizovaná na
základe došlých úhrad za komunálny odpad.
Nedoplatky za komunálny odpad boli vymáhané výzvami a exekúciami. Exekúcie boli vystavené hlavne na
zamestnaných dlžníkov alebo majúcich iný príjem (príjmy zo sociálnej poisťovne). Nie vždy bolo uvedené vymáhanie
úspešné (napr. kvôli nízkemu príjmu dlžníka nebolo možné vykonať exekúciu). Najväčšie nedoplatkov evidovaných
na občanov majú sociálne slabí obyvatelia mesta poberajúci sociálne dávky, na ktoré mesto nemôže vydať exekúciu.
Porovnanie stavu úhrad za poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady k 31.05.2019 a 31.05.2020
Právnické osoby

Fyzické osoby

SPOLU

31.5.2019

31.5.2020

31.5.2019

31.5.2020

31.5.2019

31.5.2020

za

187

176

2 640

2 570

2 827

2 746

Príjmy z poplatkov
k dátumu

19 025,82

18 939,36

43 829,67

50 408,73

62 855,49

69 348,09

Úhrada k dátumu

9 382,47

17 391,70

34 324,28

42 278,35

43 706,75

59 670,05

Úhrada
za
predchádzajúce
roky

9 643,35

1 547,66

9 505,39

8 130,38

19 148,74

9 678,04

Rozhodnutia
KO
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Kontrolou boli porovnané úhrady za obdobie k dátumu 31.05.2019 s obdobím k dátumu 31.05.2020. Na základe
údajov uvedených v tabuľke, môžeme konštatovať, že úhrady boli vyššie k dátumu 31.05.2020, aj v čase pandémie,
oproti dátumu 31.05.2019.

1.6. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
Základnými právnymi normami, ktoré upravujú účtovanie a tvorbu opravných položiek sú:
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 26. ods. 3 a 4)
 Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. Augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti a postupy
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce
a vyššie územné celky (§ 15)
 Interná smernica mesta č. 11 „Tvorba a zaúčtovanie opravných položiek“ a jej dodatok
Podľa ustanovenia § 15 vyššie uvedeného opatrenia a Článku III internej smernice opravná položka k pohľadávkam
sa tvorí najmä:
 k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí,
 k spornej pohľadávke voči dlžníkov, s ktorým sa vedie spor o jej uznania.
Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy k 31.12.2019:

Pohľadávka

Riadok súvahy

Pohľadávky z nedaňových príjmov

068

Pohľadávky z nedaňových príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov
Iné pohľadávky
SPOLU

068
069
081

Hodnota pohľadávky

Opis

56 691 Pohľadávky z nájmu budov a pozemkov
- najmä priemyselná zóna
271 487 Pohľadávky z poplatkov za TKO
51 906 Pohľadávky z dane z nehnute
127 120 Pohľadávky z nájmu - MsBP
507 204

Overením účtovných závierok a poznámok k dátumu 31.12.2019 bolo zistené, že povinná osoba tvorila opravné
položky k evidovaným pohľadávkam v nasledovnej výške:
Číslo
účtu

Názov účtu

318

Pohľadávky z nedaňových príjmov
obce
a VÚC
a rozpočtových
organizácií zriadených obcou a VÚC
Pohľadávky z daňových príjmov obcí
a VÚC
Iné pohľadávky

319
378
Spolu

1opravná

Zostatok
Tvorba
opravnej položky
2018

Zníženie

Zrušenie

Zostatok
opravnej položky
2019

239 002,33

21 213,56

0,00

98 165,78

162 050,11

43 776,31

9 138,63

0,00

816,98

52 097,96

0,00 92 153,631
282 778,64 122 505,82

0,00
0,00

0,00
98 982,76

92 153,63
306 301,70

položka súvisí s pohľadávkami za mestské byty, ktoré boli z dôvodu zmeny účtovných metód MsBP odstúpené mestu.

Mesto pri tvorení opravných položiek k pohľadávkam postupovalo podľa zákona o účtovníctve a internej smernice.
Opravné položky k pohľadávkam boli tvorené vždy k dátumu 31.12. toho ktorého rozpočtového roku.
1. Záväzky

Vyčíslené krátkodobé záväzky uvedené v súvahe k dátumu 31.12.2019 sú v splatnosti. Jedná sa hlavne
o záväzky voči dodávateľom, zamestnancom a voči sociálnej a zdravotnej poisťovni. Dlhodobé záväzky,
bankové úvery a výpomoci sa splácajú pravidelne v zmysle úverových zmlúv.

7

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta
Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Overením účtovných závierok a poznámok k dátumu 31.12.2019 bolo zistené, že povinná osoba evidovala záväzky
podľa doby splatnosti.
Významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy k 31.12.2019:
Záväzok

Riadok súvahy

U 479

141 a 155

U 379

160

SPOLU

Hodnota záväzku v €

Opis

211 684 Jedná sa hlavne o zostatok úveru ŠFRB 144 085
€ a prijaté zábezpeky vo výške 58 015 €
2 285 441 Ide najmä o záväzky voči MsBP za mestské byty
v sume 95 609 € a voči SLZ NOVA za obstaranie
pozemkov z dotácie MH SR v sume 2 185 267 €
2 497 125

2. Záver
Odporúčanie:
1. Je potrebné pokračovať v nastúpenom trende pri vymáhaní všetkých pohľadávok mesta Hnúšťa aj v ďalších
rokoch.
2. Je potrebné v maximálne miere zabezpečovať pohľadávky mesta zákonnými možnosťami (exekúcie, záložné
právo na majetok, zrážky zo mzdy, blokovanie účtov v banke atď.).
3. Pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné postupne odpisovať v zmysle zákona o účtovníctve.
Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 20.07.2020.
Prerokovanie správy o výsledku kontroly č. 4/2020 sa uskutočnilo dňa 21.07.2020. Zúčastnené strany sa dohodli na
tom, že povinná osoba akceptuje odporúčania uvedené v Správe o výsledku kontroly č. 4/2020.
Vykonanou kontrolou č. 4/2020 neboli zistené nedostatky a tak bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 22 ods.
1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov len správa
z kontroly. Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe. Povinná
osoba svojim podpisom potvrdila vrátenie všetkých dokladov potrebných ku kontrole.
Vypracovala a predkladá: Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa
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