Správa o výsledku kontroly plnenia
príjmov ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie podľa hlavných
kategórií v obci Lehnice
Na základe Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2008 bola vykonaná kontrola plnenia
príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa hlavných kategórií
v obci
Lehnice.
Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť stav v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych
predpisov pri správe, vyrubovaní a vymáhaní vybraných položiek a podpoložiek miestnych daní a
pri plnení vybraných položiek nedaňových príjmov.
Predmetom kontroly bolo plnenie a analýza príjmov obce celkom, overenie postupu výkonu
správy a vymáhaní miestnych daní, postupu obce ako správcu dane pri vymáhaní vybraných
položiek a podpoložiek miestnych daní, stavu v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych
predpisov a výkon kontroly miestnych daní – vnútorný kontrolný systém.
Kontrolou overenia postupu obce ako správcu dane boli zistené nasledovné nedostatky
procese výkonu správy miestnych daní a poplatkov, pričom obec:
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v

nevyzývala daňovníkov (fyzické osoby) na dani z nehnuteľnosti na opravu a doplnenie
neúplných daňových priznaní,
nevyznačila v platobnom výmere, v časti odôvodnenie, právny titul vyrubenia odlišnej výšky
daňovej povinnosti od sumy uvedenej v daňovom priznaní,
neurčila jednoznačne sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva,
nezaokrúhľovala pri vyrubovaní dane výmeru bytov v súlade so zákonom o miestnych daniach,
neevidovala v inventúrnom súpise pohľadávok daň z nehnuteľností, ktorú mala prihlásenú do
konkurznej podstaty,
nezačala daňové konanie aj na vlastný podnet vo veci vyrubenia dani, keď mala vedomosť
o skutočnosti, že daňovník vlastní nehnuteľnosť,
nepostihovala oneskorené úhrady daňových povinností vyrubením sankčného úroku,
nevyznačila dátum prijatia daňových priznaní a neopatrila ich prezentačnou pečiatkou obce,
nevyhotovovala kópie platobných výmerov na dani z nehnuteľností anedoručovala ich do
vlastných rúk,
nesprávne stanovila v zmluve formu odplaty za užívanie verejného priestranstva ako nájomné za
prenájom plochy, namiesto správnej formy dane za užívanie verejného priestranstva,
nedohodla v nájomných a kúpno-predajných zmluvách osobitne sankčné podmienky finančného
charakteru, pre prípad ich porušenia zo strany zmluvných partnerov,
pripustila stav, že nájomná zmluva na prenájom podnikateľských priestorov nebola podpísaná
nájomcom,
podala návrh vkladu zmluvy na príslušný katastrálny úrad pred zaplatením ceny zo strany

kupujúceho.
Kontrolou bolo zistené, že obec nepostupovala v oblasti vymáhania daňových nedoplatkov
podľa zákona o správe daní a poplatkov, keď nezačala daňové exekučné konanie na podklade
exekučného titulu.
Obec v sledovanom období zabezpečovala výkon vnútornej kontroly hlavnou kontrolórkou
obce s ktorou mala uzavretý pracovný pomer na 20 % úväzok. Miestne zisťovanie v zmysle zákona o
správe daní a poplatkov nebolo vykonávané.
Uvedené porušenia sa týkali prevažnej časti vybranej vzorky daňových subjektov, v
časovom úseku viacerých zdaňovacích období bezprostredne nasledujúcich za sebou a z tohto
dôvodu nedostatky v správe miestnych daní a poplatkov v podmienkach kontrolovaného subjektu
vykazovali systémový charakter.

Protokol o výsledku kontroly bol prerokovaný so štatutárnym zástupcom obce Lehnice, ktorý voči
kontrolným zisteniam nepodal námietky. Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný
subjekt prijal celkom 22 opatrení.

