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SPRÁVA    Z     KONTROLY      
Obsah:  

Označenie hlavného kontrolóra Ján Polák 

Meno a priezvisko hlavného kontrolóra/ 
zamestnancov ÚHK/ prizvaných osôb, ktoré  
kontrolu vykonali 

Ján Polák 
Bc. Adriana Čechovičová 

Označenie kontrolovaného subjektu Obecný úrad Limbach 

Cieľ kontroly Kontrola stavu, evidencie,  vymáhania, 
daňových pohľadávok a poplatkov za 2019 

Kontrolované obdobie Rok 2020 

Miesto a čas vykonania kontroly 8.6.2020 7,30-16,30 
23.6.2020 7,30-16,30 
19.11.2020 7,30-16,30 
24.11.2020 7,30-16,30 
26.11.2020 7,30-16,30 
1.12.2020 7,30-16,30 
3.12.2020 7,30-16,30 
15.12.2020 7,30-16,30 

Predmet kontroly,  
legislatívna úprava,  
informácia o predmete kontroly 

Pohľadávky k 31.12.2019 
Zistené skutočnosti príl. Č.1 
 

Dátum vyhotovenia správy  22.12.2020 

Písomné potvrdenie  
o prevzatí správy kontrolovaným subjektom 
a o odovzdaní dokladov (dátum a podpis) 
 

 
 
 
22.12.2020 
22.12.2020 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bc. Adriana Čechovičová                                                          Ján Polák 

              Starostka obce                                                    Hlavný kontrolór  
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Príloha Č.1 
 
 Kontrola stavu pohľadávok 
Obec k 1.1.2019 mala pohľadávky vo výške podľa hlavnej knihy brutto 38 826,06 EUR, netto 
38.826,06 EUR  a k 1.1.2020 67 053,27 EUR. Znova konštatujem, že  je to  veľmi 
neudržateľný vývoj v stave pohľadávok, nakoľko pohľadávky narástli o 28 227,21 EUR.  
V priebehu roka 2020 došlo do 30.5.2020 z časti došlo k úspešnému vymoženiu alebo 
doplateniu nedoplatkov ale iba čo sa týka roku 2019 nie starších. Pohľadávky do 1.1. 2018 sú 
veľmi problematické a predstavovali výšku 23.216,98 EUR. Pohľadávky sumárne 
k 31.12.2019 predstavujú celkovú 67.053,27 EUR. Podľa rozdelenia je to nasledovne: 
1/ Daňové 
a/ daň z nehnuteľností vo výške 8.765,71 EUR 
b/ daň za psa 168,00 EUR 
2/ poplatkové 
a/ poplatok za odpad vo výške 2388,97 EUR 
b/ poplatok za stočné 56.475,76 EUR. 
3/ Ostatné -745,76 EUR 
   V priebehu roku 2020 bol zavedený systém sledovania nezaplatených pohľadávok a to na 
polročnej báze ale je nutné z hľadiska pružnosti ho zaviesť ideálne na štvrťročnej s vyvíjaním 
postupných krokov smerujúcich k splneniu pohľadávky z finančného hľadiska alebo 
z právneho , napr. , dohoda o splátkovom kalendári, exekúcia a pod. Jednoznačne je najväčší 
problém s pohľadávkami ktoré vznikli do 1.1.2018 a tieto stále pretrvávajú. Ďalší významným 
problémom je stav, vývoj a vymáhanie poplatkov za stočné. Napriek tomu, že výška stočného 
je významne pod priemerom v rámci Bratislavského kraja jeho vyberanie a vymáhanie je na 
nízkej úrovni 
 
Návrh opatrení. 
 
1. Pohľadávky  za stočné je nutné okamžite inventarizovať z hľadiska postupu vymáhania 
jednotlivých výmerov a okamžite po potvrdení prevzatia výziev na zaplatenie v náhradnej 
lehote po jej uplynutí zasielať pred žalobné výzvy.  
 
2. Tak ako v prípade stočného je nutné postupovať aj pri poplatku za odpad. 
 
3. Pri daňových výmeroch za psa a nehnuteľnosti je nutné postupovať v zmysle zákona 
o daňovom poriadku a stanovenie  postupu pri jednotlivých krokoch podľa toho, ako a kedy 
pohľadávka vznikla. Je pri tom nevyhnutné dodržiavať zákonný postup pri jednotlivých 
prípadoch vzniku pohľadávky  a to od výzvy č.1,  predžalobnej upomienky, uplatnenie 
pohľadávky v dedičskom konaní alebo konkurznom konaní, návrhom na súd, notárskou 
zápisnicou o uznaní dlhu, dohodou o splátkovom kalendári atď.  
 
      Uvedené opatrenia je potrebné prijať okamžite aby sa zamedzilo nárastu pohľadávok 
a v roku 2021 zasielať spolu s novými výmermi,   aj výzvy, predžalobné upomienky, prípadne 
iné dokumenty na vymoženie  starých pohľadávok. 
 
      Pohľadávky, ktoré sú z obdobia do roku 2015 je potrebné predložiť na  zhodnotenie 
Finančnej komisií s vyjadrením pre Obecné zastupiteľstvo s návrhom na uznesenie iba 
účtovného odpisu pohľadávok do nákladov obce, avšak jednotlivé pohľadávky budú následne 
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vedené v podsúvahovej evidencii a obec ich bude naďalej vymáhať. Je nevyhnutné 
postupovať pri vymáhaní pohľadávok v zmysle Daňového poriadku a  Zásady hospodárenia 
z 16.8.2019. 
 
 
 
 

Bc. Adriana Čechovičová                                                          Ján Polák 
              Starostka obce                                                    Hlavný kontrolór  
 
 
 
 
 
 


