
Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok k  31.12.2017 
 
Pohľadávky obce k 31.12.2016, ktoré sú súčasťou dokladovej inventúry: 29.537,05 €. 

 

Pohľadávky obce k 31.12.2017, ktoré sú súčasťou priloženej dokladovej inventúry: 

 

 

1) Ostatné pohľadávky (315*) vo výške 15,78 €: 

31502  Odhadná pohľadávka nájomné za hrobové miesta (r.2010).....................15,78 € 

 

2) Nedaňové pohľadávky  (318*)vo výške 13.815,96 €: 

 

Pohľadávky z minulých rokov: 

         318 01 Zmluva o nájme 2007 Poľno-osadnícke družstvo...................................226,55 € 

 Navrhujem odpísať u účtovníctva. 

  

Príloha č.1 inventúry 

Odoslané faktúry (neuhradené), rok 2017, vo výške 5.731,27 €: 

318 01 Nájomné...............................................................................................1.600,00 € 

 Uhradené v januári a februári 2018. 

318 02 Služby spojené s nájmom (v leh. splatnosti).............................................168,64€  

 Faktúra SZČO – kaderníctvo, zostáva 150,30 €. Spláca po nižších čiastkach. Vlani 

poslala 60 €. 

 

Príloha č. 2 inventúry 

318 01 Nájomné (Zmluvy za nájomné hroby)..................................................3.561,00 € 

 Nakoľko sa nájomné zmluvy tvoria na tri roky, v sume je predpis na tri roky 

vopred (2018, 2019, 2020). Sumy sú uhradzované priebežne občanmi obce. 

             

Príloha č.3 inventúry 

Ostatné pohľadávky, rok 2016,  vo výške 7.317,16 €        

 318 01 Nájomné (Zmluvy o nájme)................................................................ 7.022,16 € 

 Pohľadávka firmy Bioplynová elektráreň Bacúch, s.r.o. kde nutnosť vyplácať 

nájomné vzniklo podpisom zmluvy o nájme nehnuteľnosti, podpísané 27.10.2011. 

Zmluva bola týmto zle zadefinovaná. Vyrubenie nájomného malo byť inak 

podmienené, napr. vydaním stavebného povolenia. V skutočnosti tak bola firma 

nútená platiť nájomné, ak keď tu nikdy nezačala podnikať. Pozemky nikdy reálne 

neužívala. Preto navrhujem danú sumu z účtovníctva odpísať. 

318 02 Ostatné (Pokuty uložené Obvodným úradom Brezno)............................295,00 € 

 Okresný úrad (bývalý obvodný) vyrubil pokuty občanom našej obce a uložil im 

povinnosť uhradiť ich do nášho rozpočtu. Pokuty sú z našej strany nevymožiteľné. 

Musel by ich vymáhať Okresný úrad. Preto navrhujem danú sumu z účtovníctva 

odpísať. 

 

Príloha č. 4 inventúry 

Poplatok za komunálne odpady vo výške 1.142,61€ 

318 033 Za komunálne odpady (rok 2000-2004) ...................................................9,96 € 

318 05   Za komunálne odpady ..........................................................................932,65 € 

 Poplatky našich vlastných občanov obce. Ktoré sa po čiastkach uhrádzajú. 

 



3) Daňové pohľadávky (319 *)  vo výške 4.822,05 € 

 

Príloha č. 5 inventúry 

319 01    Daň zo stavieb...................................................................................1.092,19 € 

319 02    Daň z pozemkov..................................................................................  514,43 € 

319 04    Daň za psa............................................................................................110,00 € 

319 031  Daň z pozemkov (r. 2000-2004)...........................................................281,88 € 

319 032  Daň o stavieb (r. 2000-2004)............................................................2.823,55€ 

 Najväčší podiel v pohľadávkach má už zaniknutá spoločnosť Agrospol Polomka. 

Prebehol konkurz predmetnej firmy, ktorý je už uzavretý. Pohľadávky sa vymáhali 

aj súdne. V súčasnej dobe nie je možné pohľadávky vymôcť, nakoľko firma 

neexistuje a nie je komu zaslať výzvu o uhradenie. Ostatné pohľadávky sú drobné 

– našich občanov obce, ktoré sa po kúsku splácajú. 

 

Príloha č. 6 inventúry 

Iné pohľadávky ( 378*) vo výške 3.587,04 € (v lehote splatnosti) 

378 02 Pohľadávky za úhrady opatrovateľskej služby 12/2017..........................643,20 € 

378 02 Pohľ.- Žiadosť o platbu 3/2017 k Dohode 38/§50j/NS 2017/ŠR..........1,197,72 € 

378 02 Pohľ.- Žiadosť o platbu 1/2018 k Dohode 38/§50j/NS 2017/ŠR..........1.197,72 € 

378,02Pohľadávka-mylné platby odpísané.........................................................548,40 € 

 K dnešnému dňu sú všetky uhradené. 

 

Spolu: ........................................................................................................................22.240,83 € 

 

V Bacúchu: 18.4.2018 

 

 

            

        .................................... 

            Ing. Bridišová Soňa  

         hlavný kontrolór obce 


