SPRÁVA
z vykonanej následnej finančnej kontroly
správa miestnych daní a poplatku. obce Veterná Poruba
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Dátum vykonania kontroly 03.12.2010, 06.12.2010
Miesto vykonania kontroly Obec Veterná Poruba– Obecný úrad.
Kontrolu vykonala Danuša Beláková, hlavná kontrolórka Obce Veterná Poruba
Predmet kontroly Správa miestnych daní a poplatku za KO a drobný stavebný odpad
s dopadom na rozpočet.
Cieľ kontroly
− Zefektívnenie výberu daní a poplatku.
Za kontrolovaný úsek sa kontroly zúčastnila
− Jana Frianová
K vykonaniu následnej finančnej kontroly boli hlavnej kontrolórke obce predložené
nasledovné doklady
1. VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a poplatku.
2. Platobné výmery č. 1000001081 – 1000158081 za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.
3. Platobné výmery č., 1000001131 – 1000159131 za daň z nehnuteľnosti.

Správu vypracovala hlavná kontrolórka Obce Veterná Poruba Danuša Beláková

NFK bolo zistené nasledovné
1. Komplikované číslovanie platobných výmerov, čo sťažuje prehľadnosť a kontrolu.
Číslovanie platobných výmerov na poplatok za KO a DSO a daň z nehnuteľnosti používa
rovnaké kmeňové číslo daňovníka a poplatníka. Pri kontrole je veľmi ťažko posúdiť
úplnosť vydaných platobných výmerov, nakoľko čísla nie sú radené systematicky.
2. Na platobných výmeroch za KO a DSO boli zistené tieto nedostatky:
− nie je uvedený konštantný symbol
− neobsahujú odôvodnenie
− nie je uvedené správne VZN
− v dolnej časti výmeru je uvedené neidentifikovateľné číslo (napr. 084627/2008)
− nesprávne uvedený správca dani a poplatku – Obecný úrad
− na platobných výmeroch nie je vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť
3. Pri platobných výmeroch č. 1000001081, 5, 71, 79, 83, 92, 95, 107, 138, 152 č.
1000001131, 5, 19, 71, 77, 79, 83, 92, 95, 107, 134, 135m, 137, 138, 140 – nie je
vykázané doručenie. V prípade prevzatia treťou osobou nie je doložené splnomocnenie.
4. Na platobných výmeroch na dani z nehnuteľnosti nie je správne uvedená časťodôvodnenie.

Závery z vykonanej následnej finančnej kontroly
Odporúčam:
1. Zjednodušiť číslovanie platobných výmerov, bez vzájomnej väzby medzi číslovaním
platobných výmerov na KO a DSO a daň z nehnuteľnosti.
2. Na platobných výmeroch uvádzať len relevantné údaje a správny názov správcu dane
a poplatku. Všetky platobné výmery vyznačiť doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
3. Doručovanie platobných výmerov zabezpečiť v súlade s právnymi predpismi.

Správa napísaná dňa 27.12.2010
Správu napísala Danuša Beláková, hlavná kontrolórka obce
Správa bola prerokovaná so zúčastnenou zodpovednou osobou Janou Frianovou
Správa bola prerokovaná na zasadnutí OZ vo Veternej Porube dňa 28.01.2011

Správu vypracovala hlavná kontrolórka Obce Veterná Poruba Danuša Beláková

