
SPRÁVA O VÝSLEDKU FINANČNEJ KONTROLY NAMIESTE,
Nazáklade Poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste vydaného starostomobce Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves, IČO: 003052019, ktorá bolaschválená uznesením OZ č.85/2019 dňa 10.9.2019 — „vykonal hlavný kontrolór obceZáhorská Ves — Mgr, Kaderová Rúth kontrolu efektívnosti a hospodárnosti vývozusplaškových vôd v rokoch 2017, 2018, 2019.

Cieľom finančnej kontrolyna mieste bolo preveriť dodržiavanie hospodárnosti,efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri čerpaní prostriedkov obce na Vývoz splaškovýchvôd v rokoch 2017, 2018 a 2019 k dátumu konania kontroly. Doplňujúce analýzyefektívnosti nakladania. s odpadovými vodami.
Počas výkonu kontrolybolo zistené:

1. Objektívny stav kontrolovaných skutočností:
1.1. Štruktúra výdavkov v rozpočte obce v rokoch 2017.2018 a 2019 (prvých 6 mesiacov) ajk 31.12.2019,

23.829,85 62.29nie org. 4.835,08 5.434,50 3.658,00 7.528,45625 - Zdravotné poistenie org. 2.123,78 2.232,95|—1.416.21 2.967,57634 - Palivo nafta traktor 7.438,73 8.475,42 4.460,72 a 102,89|634- Mazadlá, kvapaliny
traktor

161,40. 158,84.634 - Servis.údržba traktor 1.072,66 4.202,60 440.27] 214404634 - Servis,údržba cysterny
fekál

1.045,89) 3.253,48 45.00|—1.370,82644 - ČOV príspevok 17.665,47 20.279,69
—637- ČOV odvádzanie vôd 8.008,70 24.496,67 20.275,20 39.031,98Odpisy - traktor 70%, 4.704,00 7.704,00|3.403,05|—6.806.10]

CELKOM 68.294,03|100.068,00 € 51.763,69 € 99.127,91 €



čtu nákladov na 1 vývoz v sl

1. Vývo:
a/ z toho FO za 13 €
b/ z toho PO za 30 €

c/ interné vývozy nefakturované.

Náklad obce na 1 vývoz

Výpočet nákladov
uhrádzaných obcou 29.756,16
a/ pri vývozoch za FO 29.756,16
b/ pri vývozoch pre PO

vaných rokoch

2653. 1625
2001 1213
430 261

222 151

37,72 31,85

Priemer nákladov za vykazované obdobie na 1 vývoz 32,49 €
Medzi interné nefakturované vývozypatria vývozypre ZŠ v Záhorskej Vsi, MŠ, ubytovňu,
CVČ /býv. Kultúrny domy/, Jeseň života, Farský úrad, budova KWS, Zdravotné stredisko,
OcÚ.

52.784,32|23.347,9049.464,72|22.865,0566,88|3.3 19,60 482,85

3357,
2557
497

303

29,52

43.991,08
42.241,64.
1.749,44

Výpočet nákladov uhrádzaných obcou za FO je vypočítaný: Počet vývozov x /Náklad obce
na | vývoz — 13 €,t.j. cena za vývoz do 31.12.2019).
Výpočet nákladov uhrádzaných obcou za PO je vypočítaný
vývoz — 30 €, t.j. cena za vývoz do 31.12.2019/

1.3. Údaje ročných výkazov Úč NUJ — Účtovnej závierky neziskovej účtovnej
jednotky v sústave podvojného účtovníctva za Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad
pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV /rok 2019 je v čase ukončenia kontroly v stave
spracovávania/

Počet vývoz x /Náklad obcena |

501 - Spotreba materiálu 3.468,44 2.742,28 €
502 - Spotreba energie. 19.355,64|—19.902,19 € .021,511 - Opravy a udržiavanie 4.200,37 7.353,00 € 6.786,00 €
512 - Cestovné 79,11
518 - Ostatné služby 4.717,48 6.359,90 €|—11.250,85 €
521- Mzdové náklady 8.257,22 9.515,56 €|—10.109,56 €
524 - Zákonné sociálne poistenie a zdr. poistenie 2.839,73 3.120,32 € 3.311,88 €
541 - Zmluvné pokuty a penále 122,10 73,73 €. 52,91 €
548 - Manká a škody 240,47 720,47 € 240.47 €
549 - Iné ostatné náklad: 204,40, 166,60 € 132,20 €
551 - Odpisy DHM a DNHM 19.627,80 19.627,80 € 21.908,28 €

CELKOM 63.112,76]

—
70.081,85 €|—80.541,16 €

Doplňujúci údaj k účtu 548 — Manká a škody. Čiastka 240,47 Eur predstavuje ročné poistenie
a vroku 2018 obsahuje zostatkovú cenu Dehydrátora vo výške 480 Eur.



691 - Dotácia 24.906.43|—47.070,53 €|39.361,06 €[602 — Tržby z predaja služieb 13.222,03|13.119,27€|—
16.685,54€

649 — Iné ostatné výnosy 19.627,80 19.627,80 € 19.627,80 €

CELKOM 57 756,26|79.817,50 €] 75.674,40 €

V roku 2017 bol výsledok hospodárenia strata -5.356,50 Eur.
V roku 2018 bol výsledok hospodárenia zisk +9.735,65 Eur.Vroku 2019 je predpokladaný výsledok hospodárenia strata -4.866.76 Eur.

Záver:

Vykázané náklady považujem za opodstatnené.

V združení za rovnakých podmienok zabezpečuje vývoz odpadových vôd
Z domácnostíafiriem obec Suchohrad, ktorá za službu od občanov požaduje
čiastku 28 Eur za celý fekál a 15 Eur za polovičný. Zvýšenie poplatku za vývoz.
od 01.01.2020 na čiastku 17 Eur pre obyvateľov s trvalým pobytom a 34 Eur pre
podnikateľské subjekty, síce znížilo stratu z prevádzky ČOV, ale stále nie je
vyrovnané hospodárenie v štandardnej prevádzke. Celkové náklady, ktoré obec
každoročne znáša sú pomerne vysoké a vyčíslené v tabuľke v časti 1.2 v riadku —

Výpočet nákladov uhrádzaných obcou. Z priemerných nákladov za vykazované
obdobie 3 rokov obec na 1 vývoz doplácala pri fyzických osobách s trvalým
pobytom 19.49 Eur. Za rok 2019 tieto výdavky uhrádzané obcou predstavovali
čiastku 42.241,64 Eur. /viď. tabuľka v časti 1.2.- riadok pri vývozoch za fyzické
osoby.

+ Vzmysle zákonač. 442/2002 o verejných vodovocha verejných kanalizáciách a
9 zmenea doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach obec:

- zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného.
vodovodu, na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu
domových žúmpv obci, v ktorej nie je verejná kanalizácia, na núdzové zásobovanie
pitnou vodou, na náhradné zásobovanie pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd,

- vydáva Všeobecnezáväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou anáhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestných podmienok,

Odporúčania:
+ zabezpečiť zvýšenie kapacity ČOV na odber splaškových vôd jej rozšírením,

následne každoročne kalkulovať hospodárenie ČOVa prípadne upravovať cenu
za vývoz tak, aby bolo hospodárenie čo najviac vyrovnané

+ vzmysle zákona vypracovať VZNo spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmpnad! fa



Záver:

kontrolou dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia súvisiacich s povinnosťamiupravujúcimi stav a vývoj neboli zistené nedostatky.

Zoznampríloh tejto správy: Inventárne kartydlhodobého hmotného majetku /traktor/,Rekapitulácie mzdových nákladov a poistného za zamestnancov určených na vývozza roky2017-2019, Účtovné závierky Združenia obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbua prevádzkovanie ČOVa kanalizácie za roky2017, 2018, 2019 /v stave rozpracovania/, Účtovnýdenník ČOVza rok 2019, Rozpočty obce za roky 2017 -2019

Kontrolu vykonal a správu z kontroly vyhotovil:

25.02.2020Mgr. Kaderová Rúth
Hlavnýkontrolór obce Záhorská Ves. (dátum)

súlade s ustanovením $ 20 ods.4 písm. d) zákona o finančnej kontrole bola táto správazaslaná kontrolovanému subjektu dňa 25.02,2020, čím sa táto kontrola, v súlade s ustanovením$ 22 ods. 6 zákona o finančnej kontrole, považuje za skončenú.

Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie dokladov predložených ku kontrole.



Vyjadrenie starostu k správe kontroly efektívnosti a hospodárnosti vývozu splaškových vôd
vr. 2017-2019

Správu vykonala p. kontrolórka v zmysle dostupných dokladov.Vyplýva miz toho, že ako

jedna z mála obcí dotujeme naše rodiny — obyvateľov viac ako 50% dotačnou sumou. Obec takto

dáva najavo svoj vzťah k občanovia podporuje týmto ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť platiť plnú výšku

poplatku. Chránime tým životné prostredie v širokom okolí! V prípade kanalizácie bude táto otázka

zložitejšia.

Verím, že si to občania uvedomujú a budú svojím správaním a podporovaním prispievať

k životnému prostrediu, ktoré si musíme chrániť.

Aj túto správu vykonala kontrolórka vysoko profesionálne a zodpovedne. OcÚ všetko zverejní na

internetovej stránke, podobne, ako všetko dôležité čo sa v obcideje.

V Záhorskej Vsi 27.2.2020 JUDr. Boris Šimkovič

Starosta obce


