Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

S PR Á VA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU
KONTROLY č. 7/2016

(v zmysle § 18f, bod (1), písmeno d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
Na základe poverenia č. 7/2016 zo dňa 25. 07. 2016 vykonali zamestnanci útvaru hlavného
kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu zákonnosti a dodržiavania postupov podľa
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 11/2015 o miestnych daniach
a poplatku v časti „Daň za ubytovanie“ v prvom polroku 2016, v čase od 26. 07. 2016.
Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2016, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 492/2016 zo dňa 28. 06. 2016.
Kontrolovaným subjektom bolo oddelenie daní a poplatkov MsÚ Banská Bystrica
(v ďalšom ako kontrolovaný subjekt).
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Banská Bystrica č. 11/2015 o miestnych daniach a poplatku v časti daň za ubytovanie v 1. polroku
2016.
Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup pracovníkov kontrolovaného subjektu bol v súlade
s platným VZN a internými predpismi. Zároveň preveriť, či sú platiteľmi dane za ubytovanie
dodržiavané náležitosti platného VZN voči správcovi dane.
Kontrolná skupina v priebehu kontroly vychádzala z nasledovných zákonov a všeobecne
záväzných právnych predpisov:
•
všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 11/2015 s účinnosťou od 01.01.2016 o miestnych
daniach a poplatku (ďalej len „platné VZN“)
•
Občiansky zákonník 40/1964 Zb. §§ 754 – 759
•
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon
o obecnom zriadení)
•
zákon č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
•
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.)
•
zákon č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych
daniach“)

•
•
•

zákon č 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
metodické usmernenie FR SR z júna 2014 k § 37 až 43 zákona o miestnych daniach
zákon č. 357/2015 Z. Z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov a iných písomných dokumentov:
–
–
–
–

zoznam osôb a ich stav pohybov – daň za ubytovanie od 01. 01. 2016 do 31. 07. 2016
zoznam poplatkov a ich pohybov od 01. 01. 2016 do 31. 07. 2016
kontrola vybranej skupiny osôb v kontrolovanom období (ďalej ubytovacích zariadení)
výstupy z účtovného softvéru vyžiadané v priebehu kontroly kontrolnou skupinou.

Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3, písm. c) a § 6 zákona
č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §§ 37 až 43
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Banská Bystrica č. 11/2015 o miestnych daniach a poplatku.
V súlade s týmto všeobecne záväzným uznesením Mesto Banská Bystrica ako správca
dane vyberalo miestnu daň za ubytovanie prostredníctvom kontrolovaného subjektu.
Platiteľ dane za ubytovanie má oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane v súlade
s platným VZN do 10. kalendárneho dňa po skončení mesiaca.
Daň za ubytovanie sa platí na účet správcu dane alebo v hotovosti v klientskom centre
MsÚ Banská Bystrica a je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení mesiaca.
Daň z ubytovania v rozpočte Mesta Banská Bystrica - rozpočet a skutočnosť
Schválený
Upravený
Plnenie
rozpočet
rozpočet
k 30. 6. 2016
Rok 2016

75 000,00 €

75 000,00 €

53 443,00 €

% plnenia
72,59%

Kontrolovaný subjekt predložil zoznam 42 ubytovacích zariadení, z ktorých bolo
náhodným spôsobom vybratých 8 ubytovacích zariadení:
–
–
–
–
–
–
–
–

Ing. Peter Geleta
Ján Babic – Penzión Maják
ŠK Kremnička, s. r. o.
Corso Servis, s. r. o.
MILVAR, s. r. o.
ADONAI SLOVAKIA, s. r. o.
MUDr. Juraj Sninský – Vivatex Šport
TUXXER, s. r. o.

Podľa § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku správca dane vyrubí úrok z omeškania,
ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo
v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň alebo rozdiel dane. Úrok
z omeškania z nezaplatenej dlžnej sumy môže správca dane vyrúbiť aj priebežne. Úrok z omeškania
sa počíta najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Rozhodnutia vydané kontrolovaným subjektom v prvom polroku 2016 pre vybraté
ubytovacie zariadenia spĺňali túto podmienku o úroku.

V 1. polroku 2016 zaslal kontrolovaný subjekt v zmysle daňového poriadku
celkovo 8 ubytovacím zariadeniam (z celkového poštu 42) 48 rozhodnutí o úrokoch z omeškania
v čiastke 823,00 € . Celá čiastka bola uhradená.
Na základe uvedenej hodnoty môže kontrolný orgán konštatovať, že náhodne vybratá
vzorka ubytovacích zariadení tvorila z pohľadu celkove vyrúbeného objemu úrokov z omeškania
skoro 95 % dlžnej sumy z minulých období.
Mesto Banská Bystrica ako správca dane v súlade s daňovým poriadkom, zákonom
o miestnych daniach a v súlade s platným VZN vykonal v kontrolovanom období kontroly na
mieste v dvoch ubytovacích zariadeniach, ktorých spracoval zápisnice z miestneho zisťovania.
Zameraním kontrol bolo dodržiavanie povinností prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia
vyplývajúce z platného VZN a kontrola mesačného hlásenia za prevádzku s evidenciou
ubytovaných hostí za mesiac.
Kontrolná skupina preverila stav úhrad dane z ubytovania za 1. polrok 2016 k 19. 9.
2016 s konštatovaním, že k sledovanému dňu neuhradili svoje záväzky voči Mestu Banská Bystrica
štyri daňové subjekty v celkovej sume 2 828,95 €, ktoré bude kontrolovaný subjekt v zmysle platnej
legislatívy vymáhať.
Na základe predložených dokumentov, kontrolná skupina nezistila pochybenia
kontrolovaného subjektu.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán na základe čl. 1 §22 zákona 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracoval dňa 21. 09. 2016
správu o jej výsledku. Správu odstúpil kontrolný orgán na vedomie primátorovi mesta, mestskému
zastupiteľstvu predkladá túto správu o vykonanej kontrole v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Banská Bystrica, 22. 09. 2016
Ivan Petrovič
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

