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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly dane za užívanie verejného priestranstva s cieľom skontrolovať
správnosť postupu správcu dane a dodržiavanie VZN č. 3/2013 o miestnych daniach.

Dôvodová správa
V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu
o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava je správa
o výsledkoch kontroly predkladaná MsZ vyhotovená ako verejný informatívny materiál
so zreteľom na dodržanie osobitných predpisov upravujúcich napr. ochranu osobných údajov,
obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. v súlade s princípom dodržiavania práva
na informácie a verejnú kontrolu.
Oprávnenie ku kontrole dane za užívanie verejného priestranstva s cieľom skontrolovať
správnosť postupu správcu dane a dodržiavanie VZN č. 3/2013 o miestnych daniach vyplýva
hlavnému kontrolórovi z ustanovenia § 18d ods.1 a zároveň ods. 2 písm. a) zákona o obecnom
zriadení, podľa ktorého kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad.
Kontrola bola vykonaná na základe podnetov, vlastného uváženia a poznatkov,
o ktorých sa oprávnená osoba dozvedela pri výkone svojej kontrolnej činnosti, v zmysle § 18d
ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Pravidiel kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Stupava.

Správa o výsledku kontroly dane za užívanie verejného priestranstva
Oprávnená osoba:

hlavná kontrolórka mesta Stupava Mgr. Margita Hricová,

Povinná osoba:

Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 305081, DIČ:
2020643724, (ďalej len „ MsÚ Stupava “),

Predmet kontroly:

kontrola dane za užívanie verejného priestranstva,

Cieľ kontroly:

skontrolovať správnosť postupu správcu dane a dodržiavanie VZN
č. 3/2013 o miestnych daniach,

Kontrolované
obdobie:

rok 2018,

Miesto a čas
vykonania kontroly:

MsÚ Stupava, od 21.09.2018 do 05.10.2018,

Dátum doručenia
návrhu správy:

05.10.2018,

Dátum prijatia
námietok:

Povinná osoba nepodala žiadne písomné námietky k zisteným
nedostatkom, navrhnutým opatreniam ani k lehotám.

Dátum zaslania
správy

11.10.2018.

Použitá legislatíva ku kontrole:
1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
2. Zákon č. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 3/2013 o miestnych daniach.
Výsledok kontroly:
Kontrolou bolo zistené, že podnet bol opodstatnený a konkrétnemu daňovníkovi s prevádzkou na území
mesta Stupava, ktorý v letnom období užíva verejné priestranstvo ako letnú terasu pre zákazníkov,
nebolo v roku 2018 vyrubené rozhodnutie, nakoľko si nesplnil svoju povinnosť v zmysle VZN č. 3/2013
a neoznámil svoj zámer užívať verejné priestranstvo.
Podľa § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady platí, že cit.: „Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti.“
Podľa § 34a ods. 1 „Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.“
Podľa § 34 „Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.“
Uvedené ustanovenia zákona sú premietnuté vo všeobecne záväznom nariadení mesta Stupava č. 3/2013
o miestnych daniach, v III. časti, 5. článok.
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Ku kontrole bola predložená žiadosť o záber verejného priestranstva zo dňa 08.06.2015, pričom výmera
letnej terasy bola 42 m2 (= 12 m x 3,5 m). Dňa 07.07.2015 vyzvalo mesto Stupava listom č. j.:
752/6491/2015/Ze daňovníka o doplnenie oznámenia (o koordinačnú situáciu a ost.) a správne konanie
prerušilo. Zamestnankyňa MsÚ (ekonomické odd. – pokladňa), ktorá vyrubuje predmetnú daň
neeviduje úhradu za rok 2015. V roku 2016 zaplatil daňovník predmetnú daň vo výške 4.931,20 €,
nakoľko užíval verejné priestranstvo ako letnú terasu 184 dní o výmere 67 m2 (letná terasa pred prednou
stranou prevádzky 42 m2 + letná terasa zboku prevádzky 25 m2).
Podľa III. časti, 3. článok VZN č. 3/2013 je určená sadzba dane pre letnú terasu vo výške
0,40 € / m2 / deň.
Kontrolný výpočet za rok 2016: 184 dní x 67 m2 x 0,40 € = 4.931,20 €
V roku 2017 a 2018 bolo verejné priestranstvo týmto daňovníkom opäť využívané, v ešte väčšom zábere,
avšak na MsÚ Stupava nie je evidované žiadne oznámenie od tohto daňovníka o zámere užívať verejné
priestranstvo, a teda nebol žiaden príjem do rozpočtu mesta za užívané verejné priestranstvo. Kontrolou
na mieste dňa 21.09.2018 a podľa pomôcok bola zameraná letná terasa, ktorého plocha bola v doteraz
najväčšom zábere 217,50 m2 (= 42 m2 + 175,50 m2).
Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov platí, že cit.: „Správca dane je povinný vykonať úkony pri správe daní aj z vlastného
podnetu, ak sú splnené zákonné podmienky pre vznik alebo existenciu daňovej pohľadávky, a to aj vtedy,
ak daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosti.“ Uvedené nebolo dodržané a nová
zamestnankyňa MsÚ (odd. územného rozvoja a životného prostredia – referentka územného plánovania
a dopravy), v ktorej náplni práce ako cestného správneho orgánu je povoľovanie zvláštneho užívania
miestnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon), nevykonávala miestne zisťovanie.
Odporúčanie:
1. Upozorniť, resp. vyzvať daňovníkov v prípade záujmu prevádzkovať letnú terasu na verejnom
priestranstve, aby podali žiadosť a splnili si tak svoju zákonnú povinnosť.
Opatrenia:
1. Písomne vyzvať daňovníka, ktorý si nesplnil oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, a to podľa § 34b ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
2. Zverejniť organizačný poriadok Mestského úradu Stupava, nielen organizačnú schému.
Lehoty:
Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku bola určená do 17.10.2018. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je do 31.10.2018.
Záver:
Kontrolou boli zistené nedostatky pri postupe správcu dane, ktorý zanedbal svoje povinnosti v zmysle
daňového poriadku a nevykonával miestne zisťovanie.

V Stupave, dňa 18.10.2018
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