Hlavný kontrolór Obce, Nová Bošáca

Návrh
SPRÁVA
Z FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE
podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Jarmila Konečníková hlavný kontrolór obce Nová Bošáca
FKM bola vykonaná v obci Nová Bošáca , na obecnom úrade v Novej Bošáci č.76
Predmet FKM: Cieľom finančnej kontroly na mieste je správa miestnych daní a poplatku za
komunálny odpad za rok 2017
Cieľ: Súlad správy miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny a odpad a drobný
stavebný odpad zo zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov a zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších

K vykonaniu kontroly boli predložené nasledovné doklady:
1. VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti ,VZN č.8/2008 o určení výšky dane za psa
psov VZN č.6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a
miestnom poplatku za KO a DSO.
2.Daňové spisy vybraných daňovníkov a poplatníkov.
3.Vybrané Rozhodnutia o vyrubení dane a poplatku za komunálny odpad
Kontrolou bolo zistené:
1.Podmienky určovania a výberu miestnych daní a poplatkov na území obce Nová Bošáca pre
kontrolované zdaňovacie obdobie upravovalo všeobecne záväzné nariadenia obce:
VZN č. 1/2014 o miestnych daniach , ktoré bolo vydané v zmysle § 103 ods. 1 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá obciam ustanoviť všeobecne záväzným
nariadením konkrétne podmienky vyberania miestnych daní.
V obci Nová Bošáca boli na obdobie do roku 2017 zavedené tieto miestne dane:
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
VO VZN č.6/2015 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce
a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bola určená výška poplatku
Vo VZN č. 8/2008 o určení výšky dane za psa, ktorom je stanovená výška a podmienky
určovania a výberu dane za psa.
Vo VZN č. 1/2014 sú uvedené sadzby dane v súlade s ustanoveným § 8 ods.1, 2 a §12 ods. 1,2
zákona tj., že najvyššie ustanovená sadzba dane z pozemkov nepresahuje 5- násobok najnižšej
dane ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo VZN nakoľko najnižšia
sadzba dane je 0,25% a najvyššia 0,55% zo základu dane. Pri sadzbe dane zo stavieb je najnižšia

sadzba dane 0,007 eur a najvyššia sadzba dane 0,70 eur zo stavieb ustanovená správcom dane vo
VZN a nepresahuje 10- násobok najnižšej sadzby.

Správca dane upravil vo VZN príplatok za podlažie vo výške 0,030 eur a tento
nevyrubuje.
2.Miestny poplatok za KO a DSO je stanovený vo VZN sadzbou na osobu a kalendárny deň
pre poplatníkov, ktorými sú fyzické osoby. Obec nesprávne určila pre rôzne skupiny
poplatníkov rôznu sadzbu poplatku a to podľa toho v akej lokalite bývajú (aká je prístupnosť
vyvážania a podľa druhu nehnuteľnosti – chalupári). Obec nepostupovala zákonným
spôsobom, pretože podľa zákona nemôže určiť rôzne sadzby poplatku pre rôzne skupiny
poplatníkov.
Obec nesprávne určila sadzbu pre právnické osoby a podnikateľov spôsobom kde súčin tvoril
počet kalendárnych dní a počet smetných nádob. Správne určená sadzba je počet
kalendárnych dní krát počet vývozov.
Sadzba poplatku pre fyzické osoby je určená vo VZN 0,041 eura/ osoba /počet kalendárnych
dní čo je 14,965 eur na rok .V rozhodnutiach je nesprávne uvedená sadzba 0,040 eur/osoba /
rok čo je 15,00 eur.
3.Daňové priznania-správca dane -obec kontroluje a pokiaľ zistí nezrovnalosti žiada
daňovníkov o ich doplnenie resp. vysvetlenie. Nezasiela však výzvy, ale telefonicky
a emailom kontaktuje jednotlivých dotknutých daňovníkov.
Danej problematike venuje náležitú pozornosť.
4 . V roku 2017 bolo správcom dane vydaných 1718 rozhodnutí na vyrúbenie dane
z nehnuteľnosti a 1 160 rozhodnutí na KO a DSO
Za rok 2017 bolo podané jedno odvolanie proti rozhodnutiu o poplatku za KO a DSO.
5. K 31.12.2017 obec ako správca dane eviduje pohľadávky na miestnych daniach vo výške
246,54 eur za predchádzajúce obdobie súhrnne vo výške 1737,57eur.Pohľadávky sú
vymáhané vo vlastnej réžii. Správca dane im venuje náležitú pozornosť
6. U jednotlivých kontrolovaných rozhodnutí bolo zistené:
1. Vo výrokovej časti sú uvádzané nulovou hodnotou aj dane ,ktoré sa príslušným
rozhodnutím nevyrubujú(daň z bytov a nebytových priestorov, splátky dane za predajné
automaty a dane za nevýherné a hracie prístroje-výška takejto dane nie je upravená ani vo
VZN) a to aj napriek tomu ,že ide o individuálny právny akt, v ktorom má byť uvedená
povinnosť len pre konkrétny daňový subjekt voči ktorému rozhodnutie smeruje a nie
všeobecné údaje.
Absentuje presné označenie správcu dane (adresa).
Vo výrokovej časti rozhodnutí ,ktorým bol vyrubený poplatok za KO a DSO ani
v odôvodnení nie je uvedené, že poplatník prevzal povinnosť za členov domácnosti
menovite.
V rozhodnutiach, ktorými bol vyrúbený poplatok za KO a DSO. Je chybne uvedená sadzba
vo výške 0,040 eur pričom vo VZN je určená 0,041eur/osoba/kalendárny deň.

Nie u všetkých kontrolovaných rozhodnutí bol preukázateľný spôsob ich doručenia
daňovým subjektom do vlastných rúk.(doručuje sa v obálkach z vyznačením
opakovaním doručením).Doručenka je významný dôkaz o doručení písomností a musí
byť k nim pripojená. Podľa dátumu prevzatia správca dane posudzuje –lehoty.
7. Správca dane eviduje platby daní a poplatku za KO a DSO, ale nevyužíva všetky zákonné
nástroje na ich vymáhanie v prípadoch ich neuhradenia v lehote splatnosti.
8.Pri nesplnení povinností daňovníka v lehotách určených zákonom, resp. jednotlivými
rozhodnutiami správca dane neukladá zákonné sankcie.
9.Obec ako správca dane nevykonáva miestne zisťovania v zmysle § 14 zákona o dani.
Nakoľko od 1.1.2018 je v platnosti nové VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
KO a DSO, ktoré je v súlade zo zákonom a mnohé nedostatky už týmto boli odstránené.
Programové vybavenie a výkon správy daní v roku 2018, ale aj ostatnej správy obecného
úradu v Novej Bošáci prešlo pod systém DCOM tj. dátové centrum miest a obcí, ktoré by
malo zabezpečiť integráciu s informačnými systémami verejnej správy a tým postupne v k.ú.
Nová Bošáca pomôcť pri spresnení rozsahu daní tzv. miestnym zisťovaním
Na základe kontrolných zistení navrhujem nasledovné opatrenia:
1. Vo výrokovej časti rozhodnutí ,ktorým bol vyrubený poplatok za KO a DSO
v odôvodnení uvádzať nielen, že poplatník prevzal povinnosť za členov domácnosti, ale
menovite za ktorých členov .
2. Nakoľko ani v roku 2018 nebol vyrubovaní príplatok za podlažie v zdaňovacom období
roku 2019 tento vyrubovať podľa platnej legislatívy .
3. Vykonať postupne inventúru všetkých pozemkov v k. ú. Nová Bošáca pre účely spresnenia
rozsahu predmetu dane.
4.Spresniť rozsah výrubu daní miestnym zisťovaním.
5. Riadne a preukázateľne podľa §§ 30-35 –zákona 563/2009 Z.z doručovať daňovým
subjektom jednotlivé rozhodnutia o vyrubení dane a miestnom poplatku za komunálny
odpad.

Návrh správy o výsledku kontroly bol doručený :30.7.2018
V Novej Bošáci 30.7.2018
Jarmila Konečníková
kontrolórka obce

Na vedomie: starosta obce Ing. Ján Žucha

