O b e c PODKONICE, 976 13 Podkonice č. 178
Hlavný kontrolór
Sp. zn. 459/2020

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
Hlavný kontrolór obce Podkonice v súlade so zákonnými kompetenciami podľa
ustanovenia § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020, prijatým uznesením
č. 286/2020 zo dňa 22. 06. 2019 vykonal od 20. 07. 2020
kontrolu správy a výberu miestnej dane za ubytovanie za rok 2019.
Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Podkonice, kontrolovaným obdobím bol
rok 2019. Oznámenie o začatí kontroly bolo kontrolovanému subjektu zaslané listom
č. 358/2020 zo dňa 13. 07. 2020.
Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolou boli zistené nedostatky, v súlade s § 22 zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
spracovaný dňa 26. 08. 2020 návrh správy z kontroly, ktorý bol následne odovzdaný
kontrolovanému subjektu dňa 26. 08. 2020.
Kontrolovaný subjekt bol poučený o možnosti podať písomné námietky k zisteným
nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu
prijatých opatrení prijatých na nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho
vzniku a tiež k lehote na splnenie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku do 08. 09. 2020.
Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote nepodal žiadne námietky písomné k zisteným
nedostatkom ani k zoznamu prijatých opatrení, čo bolo vyhodnotené, že kontrolovaný subjekt
súhlasil so zistenými nedostatkami
Následne bola spracovaná správa z kontroly č. 7/2020.
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia obce
Podkonice č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup kontrolovaného subjektu bol v súlade s platným
všeobecne záväzným nariadením a internými predpismi. Zároveň preveriť, či sú platiteľmi dane
za ubytovanie dodržiavané náležitosti platného VZN voči správcovi dane.
Obec Podkonice 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 vydala Všeobecne záväzné nariadenie
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o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením Obec Podkonice, ako správca dane,
určila sadzbu dane (§ 12 platného VZN) za ubytovanie 0,50 € na osobu a prenocovanie, pričom
platiteľovi dane za ubytovanie určila oznamovaciu povinnosť (§ 13 platného VZN) voči
správcovi dane v súlade s platným VZN do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti na predpísanom tlačive a spôsob vyberania dane a jej odvodu (§ 14 platného VZN).
Obec Podkonice, ako správca dane v súlade s daňovým poriadkom, zákonom
o miestnych daniach a v súlade s platným VZN, nevykonala v kontrolovanom období kontrolu
na mieste so zameraním na dodržiavanie povinností prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia
vyplývajúce z platného VZN ani kontrolu evidencie ubytovaných hostí.
Kontrolou bolo zistené, že obec Podkonice, ako správca dane za ubytovanie
v kontrolovanom období neevidovala žiadne písomné oznámenie vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti (za ubytovacie služby) na predpísanom tlačive v zmysle platného VZN.
V predloženej knihe ubytovaných za rok 2019, ktorá bola predložená na vyžiadanie
Obecného úradu dodatočne dňa 19. 08. 2020 nepostupoval platiteľ dane v súlade s prijatým
platným VZN č. 5/2017, konkrétne s § 13 ods. 3, keď neviedol a nepredložil knihu
ubytovaných správcovi dane, t. j. Obci Podkonice do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, čo
bolo aj v rozpore s § 24 zákona č. 253/1998 Z. z.. Následne porušil ustanovenie § 14 ods. 3
platného VZN č. 5/2017 a to tým, že neodviedol správcovi dane vybratú daň, napriek
skutočnosti, že preukázateľne poskytoval odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom
zariadení.
Záverečné zhrnutie kontroly
Na základe vykonanej kontroly a predložených dokladov konštatujem, že zo strany
kontrolovaného subjektu:
- nebola vykonávaná finančná kontrola v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. (finančná
kontrola na mieste v zmysle § 9),
- kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.,
a to tým že nevykonal úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu, ak boli splnené
zákonné podmienky pre vznik alebo existenciu daňovej pohľadávky, a to aj vtedy,
ak daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosti,
- kontrolovaný subjekt nevykonal daňovú kontrolu v súlade s § 44 a 46 zákona
č. 563/2009 Z. z..
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predkladám obecnému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly.
V Podkoniciach, 11. 09. 2020
.......................................
Ing. Ivan Petrík
hlavný kontrolór obce
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