Dôvodová

správa

ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lopúchov za rok 2015

Nadväznosti na plán práce v roku 2015 boli vykonané kontroly ta, ako sú vedené
v správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lopúchov.
Kontrola pokladne:
Pokladničné doklady boli priložené ku pokladničnej knihe na osobitnom liste. Tieto
doklady sú overené predbežnou administratívnou kontrolou. Príjmy a výdavky sú vedené
ešte okrem pokladničnej knihy na osobitnom liste. Je to veľmi prehľadne a dobré najmä pri
zúčtovaní a kontrole. Pokladničná hotovosť počas roka 2015 boli do stanoveného limitu
určeného v Zásadách o hospodárení s finančnými prostriedkami.
Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce Lopúchov.
Obec počas roka 2015 hospodárila so zverenými finančnými prostriedkami dobré. Na
bežných účtoch obce k 31.12.2015 bola suma 4 645,75 € v PRIMA BANKE . Obec má
zriadený bežný účet ešte vo VÚB banke a na tomto je zostatok 2 995,95.
Obec Lopúchov nespláca žiadam úver.
Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Majetok obce nadobudnutý v roku 2015 je riadne zaevidovaný v účtovníctve obce.
Taktiež sú prevádzané aj odpisy majetku. Účtovné zohľadnenie majetku a záväzkov bolo
urobené koncoročnou uzávierkou a toto bude premietnuté v záverečnom účte obce za rok
2015.
Pri služobných cestách starostu boli účtované cestovné náklady. V rámci Prešovského
kraja môžu byť cestovné náklady určené paušálne, uznesením OZ. K zúčtovaniu cestovných
nákladov je potrebné pripojiť cestovný príkaz, pozvánku ak sa jedna o kurzy, semináre alebo
porady v rámci vzdelávania.
Kontrola čerpania dotácii z vlastných príjmov poskytnutých obcou v roku 2015.
V obci je TJ, ktorej poskytuje dotácia. Dotácia z obecného rozpočtu musí byť ku
koncu kalendárneho roka zúčtovaná, to znamená, že prijímateľ dotácie doloží doklady na aký
účel dotáciu vyčerpal.
Kontrola plnenia vlastných príjmov na úseku dani a poplatkov.
Hlavným príjmom obce je výnos dani poukázaný územnej samospráve. Ďalším
dôležitým príjmom sú miestne dane a poplatky. Obec musí tieto dane a poplatky vyberať

včas tak, ako jej to ukladá zákon o daniach a poplatkoch. Znamená to, že po doručení
platobného výmeru do 15 dní od jeho doručenia by sa mali poplatky zaplatiť. Najneskoršie
však do 31.5. kalendárneho roka. Obec Lopúchov zinkasovala dane z pozemkov a zo stavieb
na 100 % , poplatky za psa na 96 % a za vývoz TKO na 100 %. Nedoplatok na poplatkoch
podľa predpisu bol 12,60 €.
Mimoriadne kontroly sa v roku 2015 nekonali vzhľadom k tomu, že neboli zistené
žiadne vážne nedostatky v hospodárení obce.

