Správa
z kontroly odmeňovania zamestnancov obce Čab, ich zatrieďovanie vzhľadom na požadovanú prax
a vzdelanie. Nadstavbové zložky mzdy, kontrola nedoplatkov z daní a poplatkov za odvoz TKO.

V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čab na I. a II. polrok
2016 som vykonal kontrolu
A, správnosti zatriedenia do platových tried podľa dĺžky praxe a dosiahnutého vzdelania,
uplatnenie nadstavbových zložiek mzdy zamestnancov obecného úradu Čab.
Cieľ : zistiť súlad zatriedenia do platových tried podľa praxe a dosiahnutého vzdelania. Uplatnenie
nadstavbových zložiek mzdy.
Bola odkontrolovaná dĺžka praxe jednotlivých zamestnancov podľa prehľadu/ príloha č. 1 originálu
správy pre potreby obecného zastupiteľstva/ tak ako je uvedená v oznámení o výške platu s údajmi
v osobnom spise. Rozdiely zistené neboli.
Pri kontrole plnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon funkcie neboli zistené nedostatky.
Kontrolou nadstavbových zložiek mzdy – príplatky, osobné hodnotenie v rozpätí od 20 do 54 %,
príplatok za riadenie, zmennosť taktiež neboli zistené nedostatky.
Z celkového počtu kontrolovaných traja zamestnanci mali hrubú mzdy vyššiu ako priemer
v národnom hospodárstve a jeden na úrovni minimálnej mzdy.
B, Kontrola nedoplatkov daní z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz TKO. Táto bola vykonaná
v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 v priebehu I. polroku so stavom
nedoplatkov k 31.12.2015.
Nedoplatok dane z nehnuteľností k 31.12.2015 predstavuje celkom 1 914,48 eur. Rok 2015
z uvedeného predstavuje 603,62 eur . Jediný neplatič je Jozef Tóth. Tento je dlžníkom i za roky 2014
a 2013 po 603,62 eur a za rok 2012 103,62 eur.
Nedoplatok za TKO k 31.12.2015 predstavuje u fyzických osôb celkom 55,85 eur pričom samotný rok
2015 predstavuje sumu 41,88 eur a rok 2014 iba 13,97 eur.
V roku 2015 bol pomer medzi plánovanými príjmami 25 000.- eur a skutočnosťou 18 485,67 eur
74 %. Obdobná bola i situácia v roku 2014 keď oproti plánovaným 24 000.- eur bola dosiahnutá
skutočnosť 17 403,64 eur čo predstavuje plnenie iba na 73 %. Napriek nízkemu plneniu príjmov tieto
boli ešte medziročne navýšené o 1 000.- bez toho, aby sa poplatok za odvoz TKO zvyšoval.
K 31.12.2015 predstavuje nedoplatok právnických osôb v 19 prípadoch celkom 2 299,50 eur.
Výška nedoplatku sa pohybuje od 11,55 eur do 346,50 eur iba za rok 2015, staršie nedoplatky obec
neeviduje. Tieto sú spôsobené spôsobom úhrad za odpady.
Ani v jednom prípade nezaplatenia dane a poplatku nehrozí premlčanie .
Rozdiel vykázaný v záverečnom účte obce za roky 2014 a 2015 je spôsobený nereálnosťou
plánovaných príjmov obce. Schválené poplatky za odvoz komunálneho odpadu nepokrývajú
skutočné náklady obce spojených s touto činnosťou a preto pri prerokovávaní záverečného účtu som
odporučil do budúcna pri najbližšej zmene všeobecne záväzného nariadenia o daniach sa touto
problematikou zaoberať.

V priebehu vykonávania kontroly bol na webovej stránke obce zverejnený neplatič spĺňajúci
podmienky zverejnenia v zmysle § 52 ods. 2 Zákona 563/2009 o správe daní pod samosprávou –
zoznam daňových dlžníkov.
Správu dani možno celkove hodnotiť ako zodpovednú.
Návrh opatrenia : - v prípade neúčinnosti zverejnenia na webovej stránke pristúpiť k exekúcii.
Iné zistenia – z dôvodu pokrytia nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu pri najbližšej zmene VZN
o daniach zvážiť prehodnotenie sadzieb za odvoz odpadu, aby nedochádzalo k celoplošnej dotácii
všetkých občanov ako i právnických osôb.
Výsledky previerky boli prerokované so starostkou obce. Táto k zisteniam ani odporúčaniam
nemala výhrady.
V Čabe dňa 9. augusta 2016

Za kontrolu:
Ing. Ladislav Fúska , hlavný kontrolór obce ............................
Za Obec Čab :
Eva Andacká, starostka obce ...................................................

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavného kontrolóra obce zameranú na odmeňovanie
zamestnancov a prácu s nedoplatkami za dane z nehnuteľnosti a poplatku za TKO túto vzalo na
vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Čabe
A, ukladá
Pripraviť zmenu VZN o poplatkoch za TKO v ktorej bude premietnutý návrh na úpravu poplatkov od
1.1.2017.
B, OZ nesúhlasí
so zmenou poplatkov od 1.1.2017

