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Návrh na uznesenie 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
 
berie na vedomie 
 
Správu o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta   
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V zmysle § 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 
predkladám Mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch vykonaných kontrol, ktoré boli 
vykonané a ukončené k dátumu konania tohto MsZ v zmysle plánu kontrol ÚHK na I. polrok 
2012.  
 

1. Následná finančná kontrola čerpania finančných prostriedkov na propagáciu za rok  
2011 na MsÚ 

 
Predmetom kontroly boli bežné výdavky vedené na podpoložke 637003 – Propagácia, 
reklama a inzercia (Metodické usmernenie MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 
decembra 2004 v znení dodatkov). 
Vzhľadom na skutočnosť, že na tejto podpoložke sú vedené aj výdavky na reklamu a inzerciu, 
boli aj tieto predmetom kontroly. 
 
1.1 Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly 
Predchádzajúca finančná kontrola čerpania finančných prostriedkov na propagáciu bola 
vykonaná v roku 2009 – kontrolované obdobie rokov 2008 a 2009 k 30.9.2009. Následne bola 
v roku 2010 vykonaná kontrola za obdobie od 1.10.2009 do 31.12.2009. Kontrola sa týkala 
Kancelárie primátora, Organizačného odboru a Odboru strategického rozvoja. Z kontrol boli 
vyhotovené správy 10/2009 a  1/2010, ktoré vzájomne na seba nadväzovali. V zápisnici 
o prerokovaní správy č. 10/2009 bolo kontrolovanému subjektu uložené: 

- prijať opatrenia na nápravu nedostatkov – splnené – v prípade Organizačného odboru 
a Kancelárie primátora v termíne, Odbor strategického rozvoja po termíne 

- predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o plnení opatrení – na všetkých 
odboroch splnené v termíne 

- určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky – primátor mesta riešil 
zistené nedostatky na úrovni vedúcej Kancelárie primátora napomenutím 
a upozornením na dôsledné dodržiavanie noriem a dôraznú kontrolu zodpovedných 
podriadených – čiastočne splnené; Organizačný odbor – splnené; Odbor 
strategického rozvoja  - splnené. 

Pretože v Správe  č. 1/2010 boli uvedené kontrolné zistenia obdobnej povahy ako 
v predchádzajúcej Správe č. 10/2009, kontrolný orgán považoval opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov predložené v Správe č. 10/2009 za postačujúce a neuložil 
kontrolovanému subjektu povinnosť prijať nové opatrenia. 
Konštatujeme, že prijaté opatrenia boli splnené, resp. sa ďalej plnia.  
 
1.2 Rozpočet 
Schválený rozpočet          84 197   € 
Upravený rozpočet           84 697   € 
Čerpanie                           54 662   € 
%                                       64,54 % 
Rozdiel                             30 035   € 
Z hľadiska zdrojov,  na   propagáciu, reklamu a inzerciu boli použité prostriedky v členení z: 
Vlastných zdrojov            51 620 € 
ŠR, prostriedky EÚ  a zahraničie  3 042 € 
Čerpanie  výdavkov podľa  kapitol: 
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12 – kancelária primátora   45 202 € (vlastné zdroje) 
28 – sociálne služby                 200 € (cudzie zdroje) 
33 – organizačný odbor        2 313 € (vlastné zdroje) 
37 – odbor str.  rozvoja         3 605 € (vlastné zdroje);   2 842 € (cudzie zdroje) 
16 – MsP                                   500 € (vlastné zdroje) 
Podiel výdavkov na propagáciu, reklamu a inzerciu na celkových bežných výdavkoch 
mesta bol  0,12 %. 
 
1.3 Použitie výdavkov 
Výdavky boli použité na krytie záväzkov vyplývajúcich z uzavretých zmlúv a vyhotovených 
objednávok. 
Zmluvy: 
1.3.1. Zmluva o poskytovaní služieb č. 2011/63/K/130r medzi mestom a PETIT PRESS, a.s. 
Bratislava. Zmluva účinná od 1.4.2011, platnosť zmluvy je do 31.12.2011. Predmetom 
zmluvy je grafické spracovanie podkladov na zverejnenie a zverejňovanie oznamov 
a zákonnej inzercie objednávateľa v inzertno-spravodajských novinách Prešovské ECHO 
v náklade 39 tisíc výtlačkov a distribúcia do poštových schránok na území mesta Prešov. 
Spoločnosti bolo na základe tejto zmluvy uhradených 11 400 € a 2 400 € bolo uhradených na 
základe vyhotovených objednávok pred účinnosťou zmluvy, t. j. do 1.4.2011. Celkovo bolo 
spoločnosti na daný účel uhradených 13 805 €.  
Kontrolné zistenia:  
Zmluva neuvádza bankové spojenie dodávateľa služieb tak, ako je to dohodnuté v bode IV. 
zmluvy a to, že: „úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený 
v záhlaví zmluvy“.  
V dvoch prípadoch nie je dokladovaná preukázateľnosť výdavku, t. j. chýba výtlačok 
novín, došlo tým k porušeniu § 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení. 
V jednom prípade sa v platobnom  poukaze  uvádza zlá odvolávka na zmluvu, čo považujeme  
za formálny nedostatok. 
Predmetom zmluvy je zákazka v hodnote 11 400 € s DPH  (9 500 € bez DPH). Jedná sa 
o zákazku s nízkou hodnotou.  
Podľa internej smernice SP – 19 Riadenie činností nakupovania a verejného obstarávania 
v podmienkach mesta Prešov, pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami nie je potrebné 
vykonávať prieskum trhu vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby je 
menšia ako 4 000 €. Keďže v tomto prípade hodnota zákazky bola nad 4 000 €, výber 
dodávateľa sa mal uskutočniť prieskumom trhu, o čom nie je žiadna dokumentácia. Kontrolná 
skupina konštatuje, že výber dodávateľa bol v rozpore s internou  smernicou SP – 19. 
Prešovské ECHO vychádza dvojtýždenne,  z predložených výtlačkov konštatujeme, že 
niektoré zverejnené články neboli inzerciou alebo oznamom, ale mali skôr informatívny 
charakter o dianí v meste za predchádzajúce obdobie. Predplatená inzercia je 600 € za jednu 
plnú stranu a jedno vydanie,  vrátane fotografií. Mesačne je to 1 200 €. 
Je na zváženie, či uvedená forma zverejňovania zmluvne  je zvolená správne a či by mesto 
nemalo zadávať zverejňovanie, resp. oznamy podľa potreby, formou objednávky. 
 
1.3.2. Zmluva o správe internetovej stránky č. 2010/383/K/50r medzi mestom a VÁDIUM, 
s.r.o. Prešov. Zmluva účinná 12.2.2010, uzatvorená  na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je 
správa internetovej stránky prevádzkovateľom v prospech užívateľa (mesto) a tretích osôb. 
Spoločnosti bolo na základe tejto zmluvy uhradených 6 015,78 €. Celková uhradená suma 
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zahŕňa v zmysle zmluvy odmenu za správu internetovej domény www.presov.sk vo výške 
360 € vo forme mesačnej paušálnej odmeny a odmenu za správu domény www.jpis.sk vo 
výške 2000 € vo forme ročnej odmeny. 
Kontrolné zistenia:  
Okrem uvedených zmluvných odmien celková uhradená suma zahŕňa 2 x poplatok vo výške 
27,89  €. Ide o ročný poplatok za domény presov.sk  a sarisskaspacirka.sk - uvedené poplatky 
v zmluve zahrnuté nie sú. V tomto prípade konštatujeme fakturáciu v rozpore s uzatvorenou 
zmluvou. Odporúčame nedostatok riešiť formou dodatku k zmluve. 
Doložené účtovné doklady spĺňali náležitosti účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v platnom znení.  
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite. V jednom prípade chýbal dátum vykonania predbežnej 
finančnej kontroly, čo nie je celkom v súlade s § 9 zákona o finančnej kontrole.  
Aj v tomto prípade sa pri výbere dodávateľa nepostupovalo v súlade s internou 
smernicou SP – 19   Riadenie činností nakupovania a verejného obstarávania v podmienkach 
mesta Prešov. Výber dodávateľa sa mal uskutočniť prieskumom trhu o čom nie je do 
dokumentácia. 
 
1.3.3. Zmluva o výrobe a odvysielaní audiovizuálnych diel č. 2011/63/K/179r  medzi mestom 
a GAAD REAL, s.r.o., Prešov. Predmetom zmluvy je  výroba a odvysielanie audiovizuálnych 
záznamov zasadnutí MsZ. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2011, 
s účinnosťou od 26.5.2011. Spoločnosti bolo na základe tejto zmluvy uhradených 11 700 €. 
Doložené účtovné doklady, t. j. faktúry, platobné poukazy a likvidačné listy spĺňali náležitosti 
účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení. 
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite. Finančné prostriedky boli čerpané na daný účel.  
Kontrolné zistenie: 
Zhotoviteľ na výrobu a odvysielanie audiovizuálnych diel bol vybraný bez verejnej súťaže. 
Pôvodná verejná súťaž bola zrušená. a následne bola zmluva uzavretá s dodávateľom bez 
procesu verejného obstarávania. Kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore so smernicou 
primátora SP – 19    Riadenie činností nakupovania a verejného obstarávania v podmienkach 
mesta Prešov. 
 
Objednávky: 
Okrem uvedených zmlúv boli finančné prostriedky z podpoložky 637003 čerpané na základe 
vyhotovených objednávok. Výdavky boli čerpané napríklad na: 

- hokejový prenos MS v hokeji  - 5 realizovaných prenosov v sume 5 000 €,  
- súhrne návraty k obsahu rokovaní MsZ  a víkendové žurnály v rádiu Prešov v celkovej 

sume 6 792 €  
- denný monitoring médií, mesačne á 180 €, celkovo za rok v sume 1 890 € 
- oznamy v Prešovskom večerníku ... 
- medializácia a propagácia pre projekt „Interaktívne vyučovanie...“ v sume 790 € 
- prezentačný materiál v rámci projektu „Interaktívne vyučovanie ...“ v sume 486 € 
- ........ 

 

http://www.presov.sk/
http://www.jpis.sk/
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Kontrolné zistenia:  
- Na základe objednávky č. 200801097 zo dňa 3.1.2008 bol v januári 2011 uhradený 

ročný poplatok za doménu www.presov.saris.eu.sk v sume 19,12 €, konštatujeme, že 
doložená objednávka nie je aktuálna a bola platná len v danom období, čím došlo 
k porušeniu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení 

- V jednom prípade chýba dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly, čo nie 
celkom v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v platnom znení 

- V dvoch prípadoch je uvedená na platobnom poukaze zlá odvolávka na číslo 
objednávky, čo považujeme za formálnu chybu 

 
1.4 Z á v e r  
Vykonanou kontrolou na podpoložke 637003 – Propagácia, reklama a inzercia konštatujeme, 
že: 

- prijaté opatrenia z predchádzajúcej kontroly boli splnené, resp. sa ďalej plnia 
- výdavky na podpoložke boli čerpané na 64,54 % 
- výdavky neboli prekročené na žiadnej kapitole 
- v niektorých prípadoch nebol dodržaný § 8 zákona  č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v platnom znení, t. j. správnosť vedenia účtovníctva 
- v niekoľkých prípadoch predbežná finančná kontrola nebola vykonaná v súlade s § 9 

ods. 3 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom 
znení 

- pri výbere dodávateľa na zadávanie inzercie a zverejňovanie oznamov v inzertno-
spravodajských novinách Prešovské ECHO, pri výbere dodávateľa na  správu 
internetovej stránky a pri výbere zhotoviteľa na výrobu a odvysielanie 
audiovizuálnych diel sa nepostupovalo v súlade s  internou  smernicou SP – 19 
Riadenie činnosti  nakupovania a verejného obstarávania v podmienkach mesta Prešov 

 
 
Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni primátora mesta  za 
účasti prednostu MsÚ a riaditeľa sekcie vnútornej správy dňa 16.8.2012 a kontrolovanému 
subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
a predložiť ich kontrolnému orgánu do 30.9.2012. 
 
 
2. Kontrola účtovania a majetkového usporiadania technického zhodnotenia objektov   

financovaných z prostriedkov EÚ a ŠR 
 
Kontrolu projektu vykonáva v zmysle § 24 b ) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov EÚ riadiaci orgán, príp. môže poveriť výkonom kontroly 
projektu právnickú osobu, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na výkon 
tejto kontroly. Kontrolou projektu overuje plnenie podmienok poskytnutia pomoci, súlad 
platby a súvisiacej dokumentácie s osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, na 

http://www.presov.saris.eu.sk/
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základe ktorých sa poskytujú prostriedky zo zahraničia a s uzatvorenými zmluvami podľa 
Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Tiež overuje hospodárnosť, efektívnosť, 
účinnosť a účelnosť použitia pomoci a podpory. Administratívnu kontrolu v zmysle § 24 d)  
a nasl. cit. zákona vykonáva riadiaci orgán, ktorý ňou overuje doklady a iné písomnosti 
predložené kontrolovaným subjektom.  
V zmysle smernice primátora mesta SP 11 Postupy pre spracovanie, financovanie 
a implementáciu projektových zámerov sa na základe uzatvorenej zmluvy medzi 
poskytovateľom SO/RO a prijímateľom pomoci (Mestom Prešov) implementuje projekt 
v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Počas implementácie vedúci projektového tímu 
zodpovedá za včasné a správne predkladanie žiadosti o platbu a zabezpečuje prístup ku 
kompletnej dokumentácii v priebehu projektu kontrolným orgánom. Projekt je ukončený 
refundáciou záverečnej žiadosti o platbu, záverečnou správou resp. na základe pokynov 
v zmluve o NFP. 
Ďalej sa v smernici primátora SP 11 v článku 3 Účtovanie o projektoch uvádza: Použitie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov zo zahraničia v rámci EÚ a na spolufinancovanie zo 
ŠR je prísne účelovo určené v zmluve o NFP. Žiadateľ finančných prostriedkov je povinný 
viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 
trvalosť účtovných záznamov (v podmienkach Mesta Prešov zodpovedá OSR). Finančný 
odbor zriadi na pokyn OSR a po odsúhlasení štatutárom mesta samostatný účet a samostatné 
analytické sledovanie všetkých finančných operácií spojených s implementáciou projektu. 
Forma financovania musí byť jasne určená pri uzatváraní zmluvy. Za spracovanie účtovných 
dokladov, ktoré majú byť predložené k žiadosti o platbu zodpovedá vedúci projektového 
tímu. Predloženiu predchádza posúdenie a zaúčtovanie týchto dokladov finančným odborom.  
Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie ocenené obstarávacou cenou v zmysle      
§ 22 Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, ŠF, obce a VÚC sa účtuje na príslušných účtoch dlhodobého majetku. Ocenenie 
DHM sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné 
obdobie sú vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise (zákon č. 595/2003 Z. z. o DzP) 
a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Uvedením do 
užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na 
jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov.  
Technickým zhodnotením v zmysle Metodického usmernenia MF SR č. MF/010175/2004-
42 k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v platnom znení sa rozumejú výdavky 
na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie 
prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku sumu 1700 € v úhrne za 
rozpočtový rok. Za technické zhodnotenie sa podľa § 29 zákona o dani z príjmu považujú aj 
výdavky neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie sumu 1700 €, ak sa organizácia 
rozhodne takéto výdavky považovať za technické zhodnotenie. Technické zhodnotenie sa 
financuje z kapitálových výdavkov a zvyšuje vstupnú cenu dlhodobého majetku.   
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok ako aj jeho technické zhodnotenie do času jeho 
uvedenia do užívania sa účtovne eviduje na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku. Postupy účtovania v súvislosti s obstarávaním DHM ustanovujú najčastejšie druhy 
nákladov, ktoré v procese obstarávania vznikajú, ktoré sú súčasťou ocenenia a účtujú sa na 
účte 042. 
Predmetom kontroly boli položky naúčtované na účte 042 Obstaranie DHM podľa 
jednotlivých objektov technického zhodnotenia a následne ich preúčtovanie na príslušné účty 
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dlhodobého majetku po uvedení do užívania, t.j. na účet 021 Stavby a 022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, a to z hľadiska ich preukázateľnosti v zmysle § 8 
ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve , dodržania ustanovení o predbežnej finančnej 
kontrole v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a správnosti účtovania 
v zmysle platných účtovných postupov. Vecný obsah jednotlivých účtovných dokladov, t.j. 
posúdenie oprávnenosti výdavkov v porovnaní s projektom ako aj hodnotenie hospodárnosti, 
efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov nebolo predmetom kontroly.  
Východiskom pre vykonanie kontroly bola Informatívna správa o podaných 
a implementovaných projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ za obdobie 
01/2011-04/2012 vypracovaná Sekciou strategického rozvoja ako materiál na XX. riadne 
zasadnutie MsZ v Prešove dňa 30.5.2012. Z uvedenej správy vyplynulo, že v kontrolovanom 
období roku 2011 a obdobia do 31.5.2012 bolo kolaudáciou ukončených 5 investičných 
projektov – stavieb a 1 neinvestičný projekt, ktorého súčasťou bola rekonštrukcia 
a modernizácia. Predmetom kontroly bolo účtovanie a majetkové usporiadanie 
technického zhodnotenia nasledovných objektov: 
Caraffova väznica – kolaudačné rozhodnutie č. H 170/2012/19-Kč/Ja/37 zo dňa 27.2.2012 
právoplatnosť 28.2.2012 
Kancelária sociálneho poradenstva – neinvestičný projekt ukončený 28.2.2012. 
ZŠ Prostejovská – kolaudačné rozhodnutie č. H 1151/2012-Čj zo dňa 30.1.2012, 
právoplatnosť 31.1.2012 
ZŠ Lesnícka – kolaudačné rozhodnutie č. B/439/33/2011-Se zo dňa 19.5.2011 právoplatné 
2.6.2011 
ZŠ Šmeralova - kolaudačné rozhodnutie  č. H1241/2011-Čj/125 zo dňa 5.12.2011 
právoplatné 30.12.2011 
ZŠ Šrobárova - kolaudačné rozhodnutie  č. B/865/2011-Se zo dňa 8.2.2011 právoplatné 
28.2.2011  
 
2.1 Caraffova väznica 
Kolaudačné rozhodnutie právoplatné 28.2.2012 
Stavba odovzdaná do užívania na základe listu Sekcie strategického rozvoja zo dňa 27.3.2012 
v celkovej obstarávacej cene 453 542,03 €. Uvedená obstarávacia cena predstavuje celkovú 
sumu nákladov naúčtovaných v priebehu obstarávania DHM na účte 042 v súlade 
s účtovnými postupmi. V tejto sume sú zahrnuté nasledovné náklady: 
-prípravná a projektová dokumentácia spolu (PD):          16 626,09 €  
-stavebné práce v rámci rekonštrukcie spolu:                 383 518,04 € 
-interiérové vybavenie                                                     23 315,52 € 
-výpočtová technika                                                         30 082,38 €  
Kontrolou bolo zistené, že v 3 prípadoch nebol na platobnom poukaze uvedený dátum 
vecného a číselného preskúmania faktúry v súlade so smernicou primátora SP 42 Obeh 
účtovných dokladov na MsÚ čl.5 bod 2.2. 
Na základe uvedeného listu boli v zmysle Smernice primátora mesta SP 42 Obeh účtovných 
dokladov na MsÚ spracované zaraďovacie protokoly k 1.4.2012 a uvedený objekt (jeho 
technické zhodnotenie) bol v súlade s účtovnými postupmi zaradený do dlhodobého 
hmotného majetku mesta Prešov ku dňu 1.4.2012 na nasledovné účty: 
021 Stavby                                                                         397 622,69 € (stav. práce + PD – PS) 
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022 Samost. hnuteľné veci a súbory hnut.vecí          55 919,34 € (v tom: interiérové 
vybavenie, výpočtová technika a poplachový systém/PS v hodnote 2 521,44 €, ktorý bol 
odčlenený od stavby)    
Zároveň boli doúčtované odpisy DHM spätne k dátumu nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia, t.j. za mesiac február a marec.  
Dňa 27.3.2012 boli odovzdané doklady k stavbe na základe Preberacieho protokolu medzi 
Mestom Prešov ako vlastníkom a PKO Prešov ako správcom daného objektu. PKO má 
uvedený objekt v správe od 1.5.2010 na základe Dodatku č. 2 zo dňa 30.4.2010 k  Zmluve 
o prevode správy č. 1/2010. Technické zhodnotenie uvedeného objektu (t.j. navýšenie 
obstarávacej ceny) nebolo do času konania kontroly právne a účtovne prevedené na správcu 
PKO.  
Porovnanie účtovného stavu so stavom čerpania výdavkov uvedených v Informatívnej správe 
Sekcie strategického rozvoja: 
čerpanie kap. výdavkov podľa správy                  podľa účtovníctva                rozdiel     
         364 404,04 € *                                                        453 542,03 €              - 89 137,99 € * 
                
*/ v uvedenej sume nebola započítaná úhrada faktúry 73 891,79 € (uhradená 1.6.2012). Po jej 
započítaní by bol rozdiel - 15 246,20 €. 
Porovnaním sumy faktúr naúčtovaných na účte 042 Obstaranie DHM  so stavom účtu 384 
Výnosy budúcich období, v prospech ktorého sa zúčtuje transfer na obstaranie DHM pri 
použití prostriedkov (úhrade faktúry), na ktorý boli naúčtované cudzie zdroje (EÚ,ŠR) vo 
výške 268 012,61 € bol vyčíslený rozdiel vo výške 185 529,42 €. Uvedená suma bola podľa 
účtovníctva aj rozpočtovníctva uhradená z vlastných zdrojov (v tom 17 826,40 € 
z úveru).  
2.2 Kancelária sociálneho poradenstva 
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu právoplatné 18.8.2011 
Stavba „Prešov – kancelária sociálneho poradenstva“ v celkovej obstarávacej cene 
163 261,51 € bola odovzdaná do užívania na základe listu Odboru strategického rozvoja 
adresovanému Odboru správy mestského majetku zo dňa 30.9.2011. Uvedená obstarávacia 
cena predstavuje celkovú sumu nákladov naúčtovaných v priebehu obstarávania DHM na účte 
042 v súlade s účtovnými postupmi. V tejto sume sú zahrnuté nasledovné náklady: 
-prípravná a projektová dokumentácia spolu (PD):   2 302,65 €   
-stavebné práce v rámci rekonštrukcie spolu:        160 958,86 €   
Na základe uvedeného listu bol v zmysle Smernice primátora mesta SP 42 Obeh účtovných 
dokladov na MsÚ spracovaný zaraďovací  protokol k 17.8.2011 a uvedený objekt (technické 
zhodnotenie) bol v súlade s účtovnými postupmi zaradený do dlhodobého hmotného majetku 
mesta Prešov ku dňu 31.8.2011 nasledovne: 
021 Stavby                                                               163 261,51 € (stav. práce + PD) 
(v tom: prístrešok pre kontajnery 5 320 €, hlavná budova 152 840,86 €, projekt 2 302,65 €, 
spevnené plochy 2 798 €) 
Kontrolou bolo zistené, že na zaraďovacom protokole je uvedený skorší dátum zaradenia 
majetku ako dátum nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (je o deň skôr). 
Ďalej bolo zistené, že dátum zavedenia technického zhodnotenia do účtovnej evidencie nie je 
totožný s dátumom zaradenia majetku podľa protokolu. Uvedená nezrovnalosť nemala vplyv 
na účtovníctvo (výšku odpisov).  
Odpisy  boli účtované počnúc mesiacom zaradenia majetku do účtovnej evidencie, t.j. od 
augusta 2011.  
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Kancelária sociálneho poradenstva je súčasťou budovy MsÚ na Jarkovej 24, t.j. agendu 
správy mestského majetku v tomto prípade vykonáva príslušný organizačný útvar MsÚ 
v súlade s VZN č. 9/2011 čl. XIII bodom 14. 
Porovnanie účtovného stavu so stavom čerpania výdavkov uvedených v Informatívnej správe 
Sekcie strategického rozvoja: 
čerpanie kap. výdavkov podľa správy                    podľa účtovníctva                rozdiel     
         160 958,86 €                                                           163 261,51 €                 - 2 302,65 €*   
 
*/ Rozdiel – 2 302,65 € predstavuje nezapočítanie sumy faktúr za PD z r. 2009. 
Porovnaním sumy faktúr naúčtovaných na účte 042 Obstaranie DHM  so stavom účtu 384 
Výnosy budúcich období, v prospech ktorého sa zúčtuje transfer na obstaranie DHM pri 
použití prostriedkov (úhrade faktúry), na ktorý boli naúčtované cudzie zdroje (EÚ,ŠR) vo 
výške 37 244,60 € bol vyčíslený rozdiel vo výške 126 016,91 €. Uvedená suma bola podľa 
účtovníctva aj rozpočtovníctva uhradená z vlastných zdrojov (v tom 85 948,57 € 
z úveru). 
 
2.3 ZŠ Prostejovská  
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu právoplatné 31.1.2012. 
Stavba „ZŠ Prostejovská – celková rekonštrukcia“ bola odovzdaná do užívania na základe 
listu Odboru strategického rozvoja zo dňa 27.3.2012  v celkovej obstarávacej cene 
1 485 442,43 €. Uvedená obstarávacia cena predstavuje celkovú sumu nákladov 
naúčtovaných v priebehu obstarávania DHM na účte 042 v súlade s účtovnými postupmi. 
V tejto sume sú zahrnuté nasledovné náklady: 
-prípravná a projektová dokumentácia spolu (PD):       18 593,61 €   
-stavebné práce v rámci rekonštrukcie spolu:           1 466 848,82 €   
Na základe uvedeného listu boli v zmysle Smernice primátora mesta SP 42 Obeh účtovných 
dokladov na MsÚ spracované zaraďovacie  protokoly k 1.4.2012 a uvedený objekt (jeho 
technické zhodnotenie) bol v súlade s účtovnými postupmi zaradený do dlhodobého 
hmotného majetku mesta Prešov ku dňu 1.4.2012 nasledovne: 
021 Stavby                                                                 1 447 936,08 € (stav. práce + PD-IKT) 
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí          37 506,35 € (IKT-informačno-
komunikačné technológie) 
Odpisy  boli účtované počnúc mesiacom zaradenia majetku do účtovnej evidencie, t.j. od 
1.4.2012 a zároveň boli doúčtované odpisy odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia, t.j. za mesiace 1-3/2012. 
Objekt, ktorý bol predmetom technického zhodnotenia má ZŠ Prostejovská v správe od 
1.1.2008 na základe Zmluvy o prevode správy č. 5/2008 a Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 k tejto 
Zmluve. Technické zhodnotenie uvedeného objektu (t.j. navýšenie obstarávacej ceny stavby) 
nebolo do času konania kontroly právne a účtovne prevedené na správcu.  
Porovnanie účtovného stavu so stavom čerpania výdavkov uvedených v Informatívnej správe 
Sekcie strategického rozvoja: 
 
čerpanie kap. výdavkov podľa správy                  podľa účtovníctva                rozdiel     
         1 477 138,94 €                                                    1 485 442,43 €               - 8 303,49 €*   
 
*/ Rozdiel – 8 303,50 € predstavuje nezapočítané faktúry za PD (r.2009-2011). 
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Porovnaním sumy faktúr naúčtovaných na účte 042 Obstaranie DHM  so stavom účtu 384 
Výnosy budúcich období, v prospech ktorého sa zúčtuje transfer na obstaranie DHM pri 
použití prostriedkov (úhrade faktúry), na ktorý boli naúčtované cudzie zdroje (EÚ,ŠR) vo 
výške 798 999,99 € bol vyčíslený rozdiel vo výške 686 442,44 €. Uvedená suma bola podľa 
účtovníctva aj rozpočtovníctva uhradená z vlastných zdrojov (v tom 101 948,75  € 
z úveru). 
 
2.4 ZŠ Lesnícka 
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu právoplatné 2.6.2011. 
Stavba „ZŠ Lesnícka – celková rekonštrukcia“ bola odovzdaná do užívania na základe listu 
Odboru strategického rozvoja zo dňa 24.11.2011 v celkovej obstarávacej cene 1 594 316,73 
€. Uvedená obstarávacia cena predstavuje celkovú sumu nákladov naúčtovaných v priebehu 
obstarávania dlhodobého majetku  na účte   041- Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 
a 042- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v súlade s účtovnými postupmi. V tejto 
sume sú zahrnuté nasledovné náklady:  
-prípravná a projektová dokumentácia spolu (PD):    36 932,99 €   
-externý stavebný dozor                                              13 600 € 
-stavebné práce v rámci rekonštrukcie spolu:        1 494 352,90 €   
-ďalej dodané ako súčasť stavby: 
-interiérové vybavenie                                                    2 693,57 €      
-výpočtová technika                                                      25 574,61 € 
-prev. stroje, prístroje, zariadenia a technika      19 846,49 €  
-obstaranie softvéru                                                         1 316,17 € 
 
Na základe uvedeného listu boli v zmysle Smernice primátora mesta SP 42 Obeh účtovných 
dokladov na MsÚ spracované zaraďovacie  protokoly k 1.11.2011 a uvedený objekt 
(technické zhodnotenie)  bol v súlade s účtovnými postupmi zaradený do dlhodobého 
hmotného majetku mesta Prešov ku dňu 30.11.2011 nasledovne: 
013 Softvér                                                                       1 316,17 €  
021 Stavby                                                                 1 544 885,89 € (stav. práce + PD+ext.SD) 
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí         48 114,67 € (v tom: interiérové 
vybavenie, výpočtová technika, prev. stroje a prístroje) 
Kontrolou bolo zistené, že dátum zavedenia majetku do účtovnej evidencie nie je totožný 
s dátumom zaradenia majetku podľa protokolu. Uvedená nezrovnalosť nemala vplyv na 
účtovníctvo (výšku odpisov).  
Odpisy boli účtované počnúc mesiacom zaradenia majetku do účtovnej evidencie, t.j. od 
novembra 2011.  Zároveň boli doúčtované odpisy odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia , t.j. za mesiace 6-10/2011 u stavby.  
Objekt, ktorý bol predmetom technického zhodnotenia má ZŠ Lesnícka v správe od 1.1.2008 
na základe Zmluvy o prevode správy č. 13/2008 a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k tejto 
Zmluve. Technické zhodnotenie uvedeného objektu (t.j. navýšenie obstarávacej ceny stavby) 
a zaradenie vybavenia objektu nebolo do času konania kontroly právne a účtovne prevedené 
na správcu.  
Porovnanie účtovného stavu so stavom čerpania výdavkov uvedených v Informatívnej správe 
Sekcie strategického rozvoja: 
čerpanie kap. výdavkov podľa správy                  podľa účtovníctva                rozdiel     
                 1 599 850,52     €                                          1 594 316,73 €                + 5 533,79 €   
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Porovnaním sumy faktúr naúčtovaných na účte 041 Obstaranie DHNM a 042 Obstaranie 
DHM  so stavom účtu 384 Výnosy budúcich období, v prospech ktorého sa zúčtuje transfer na 
obstaranie DHM pri použití prostriedkov (úhrade faktúry), na ktorý boli naúčtované cudzie 
zdroje (EÚ,ŠR) vo výške 1 241 441,68 € bol vyčíslený rozdiel vo výške 352 875,05 €. 
Uvedená suma bola podľa účtovníctva aj rozpočtovníctva uhradená z vlastných zdrojov 
(v tom 49 484 € z úveru). 
 
2.5 ZŠ Šmeralova 
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu právoplatné 30.12.2011. 
Stavba „ZŠ Šmeralova–celková rekonštrukcia“ v celkovej obstarávacej cene 1 387 479,58 € 
bola odovzdaná do užívania na základe listu Odboru strategického rozvoja adresovaného 
Odboru mestského majetku zo dňa 20.12.2011.   Uvedená obstarávacia cena predstavuje 
celkovú sumu nákladov naúčtovaných v priebehu obstarávania dlhodobého majetku  na účte    
042- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v súlade s účtovnými postupmi. V tejto sume 
sú zahrnuté nasledovné náklady:  
-prípravná a projektová dokumentácia spolu (PD):   29 748,65 €   
-stavebné práce v rámci rekonštrukcie spolu:        1 310 973,10 €   
-výpočtová technika                                                    27 957,38 €        
-vybavenie jazykovej učebne                                   18  800,45 €  
 
Na základe uvedeného listu bol v zmysle Smernice primátora mesta SP 42 Obeh účtovných 
dokladov na MsÚ vyhotovený zaraďovací  protokol pre stavbu, a to  k 30.12.2011, teda 
k dátumu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zaraďovacie protokoly 
na dlhodobý nehmotný majetok a samostatné hnuteľné veci boli vyhotovené k 5.12.2011. 
Technické zhodnotenie objektu bolo naúčtované do dlhodobého majetku mesta 31.12.2011 
nasledovne: 
013 Softvér                                                                       3 462,90 € 
021 Stavby                                                                 1 340 721,75 € (stav. práce + PD) 
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí   43 294,93 € (v tom:  stroje, prístroje 
a zvláštne technické zariadenia 38 750,32 € a inventár 4 544,61 €) 
Kontrolou bolo zistené, že obstaranie softvéru nebolo účtované na účte 041 Obstaranie 
dlhodobého nehmotného majetku v zmysle platných účtovných postupov a dátum zavedenia 
technického zhodnotenia do dlhodobého majetku nie je v súlade s dátumami na zaraďovacích 
protokoloch. Uvedená nezrovnalosť nemala vplyv na účtovníctvo (výšku odpisov).  
Odpisy boli účtované počnúc mesiacom zaradenia technického zhodnotenia do účtovnej 
evidencie, t.j. od decembra 2011. 
Objekt, ktorý bol predmetom technického zhodnotenia má ZŠ Šmeralova v správe od 
1.1.2008 na základe Zmluvy o prevode správy 3/2008 a Dodatkov č. 1-6 k tejto Zmluve. 
Technické zhodnotenie uvedeného objektu (t.j. navýšenie obstarávacej ceny stavby) 
a zaradenie vybavenia objektu nebolo do času konania kontroly právne a účtovne prevedené 
na správcu.  
Porovnanie účtovného stavu so stavom čerpania výdavkov uvedených v Informatívnej správe 
Sekcie strategického rozvoja: 
čerpanie kap. výdavkov podľa správy                  podľa účtovníctva                rozdiel     
                     1 382 839,88 €                                         1 387 479,58  €               - 4 639,70 € *                             
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*/Rozdiel  - 4 639,70 € predstavuje nezahrnuté sumy faktúr, a to: za dodávku PD na základe 
objednávky z r. 2008 (50 000 Sk/1659,70 €) a za vypracovanie energetického certifikátu 
budovy z r. 2010 (2 980 €) 
Porovnaním sumy faktúr naúčtovaných na účte 042 Obstaranie DHM  so stavom účtu 384 
Výnosy budúcich období, v prospech ktorého sa zúčtuje transfer na obstaranie DHM pri 
použití prostriedkov (úhrade faktúry), na ktorý boli naúčtované cudzie zdroje (EÚ,ŠR) vo 
výške 937 401,55 € bol vyčíslený rozdiel vo výške 450 078,03 €. Uvedená suma bola podľa 
účtovníctva aj rozpočtovníctva uhradená z vlastných zdrojov (v tom 271 268,97 € 
z úveru). 
 
2.6 ZŠ Šrobárova 
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu právoplatné 28.2.2011. 
Stavba „ZŠ Šrobárova–celková rekonštrukcia“ v celkovej obstarávacej cene 2 096 354,57 € 
bola odovzdaná do užívania na základe listu Odboru strategického rozvoja adresovaného 
Odboru mestského majetku zo dňa 25.5.2011.   Uvedená obstarávacia cena predstavuje 
celkovú sumu nákladov naúčtovaných v priebehu obstarávania dlhodobého majetku  na účte    
042- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v súlade s účtovnými postupmi. V tejto sume 
sú zahrnuté nasledovné náklady:  
-prípravná a projektová dokumentácia spolu (PD):    12 412  €  
-stavebné práce v rámci rekonštrukcie spolu:       1 973 656,76 €   
-výpočtová technika                                                    43 550,11 €        
-softvér                                                                       2 850,05 € 
-prev.stroje, prístroje, technika a náradie                    27 914,23 € 
-interiérové vybavenie                                                 35 971,42 €   
 
K 1.10.2010 boli spracované zaraďovacie protokoly k časti dlhodobého  hmotného majetku 
(vybavenie učební interaktívnou a výpočtovou technikou) a tento bol zaradený do majetku 
mesta k 31.10.2010 nasledovne: 
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí                   21 879,73 € 
 
K 1.11.2011 boli spracované zaraďovacie protokoly k rekonštrukcii základnej školy, 
telocvične a športového areálu a uvedené technické zhodnotenie bolo naúčtované do 
dlhodobého hmotného majetku mesta k 30.11.2011 nasledovne: 
021 Stavby                                                                            1 986 068,75 € 
(v tom: ZŠ 1 158 627,96 €, telocvičňa 419 633,12 €, športový areál 407 807,67 €) 
K 1.11.2011 boli ďalej vyhotovené zaraďovacie protokoly k dlhodobému nehmotnému 
majetku, k inventáru, k drobnému dlhodobému hmotnému majetku a k strojom a prístrojom 
a uvedené bolo naúčtované 30 .11.2011 do dlhodobého majetku mesta nasledovne: 
013 Softvér                                                                                   2 185,39 € 
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí                     77 480,30 € 
(v tom: interiérové vybavenie, VT, vybavenie a stoličky do jazykovej učebne) 
028 Drobný dlhodobý hmotný majetok                                        8 740,40 € 
(v tom: uzamykateľná skrinková zostava, stoly so slúchadlami, poloh.stoly) 
Kontrolou bolo zistené, že dátum zavedenia majetku do účtovnej evidencie nie je totožný 
s dátumom zaradenia majetku podľa protokolu. Uvedená nezrovnalosť nemala vplyv na 
účtovníctvo (výšku odpisov).  
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Odpisy samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí, ktoré boli zaradené 
k 1.10.2010 boli účtované počnúc mesiacom zaradenia majetku, t.j. od 10/2010 
a u samostatných hnuteľných vecí a drobného dlhodobého majetku, ktoré boli zaradené 
k 1.11.2011 len za mesiac november 2011. Odpisy u technického zhodnotenia stavieb boli 
účtované počnúc mesiacom zaradenia majetku, t.j. od 11/2011 a zároveň boli doúčtované 
odpisy odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, t.j. od 2/2011. 
Objekt, ktorý bol predmetom technického zhodnotenia má v správe ZŠ Šrobárova od 1.1.2008 
na základe Zmluvy o prevode správy č. 12/2008 a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k tejto 
Zmluve.. Technické zhodnotenie uvedeného objektu (t.j. navýšenie obstarávacej ceny budovy 
školy, telocvične a športového areálu) a vybavenie školy  bolo účtovne prevedené na správcu 
na základe Dodatku č. 3 a 4 zo dňa 1.12.2011 k Zmluve o prevode správy č. 12/2008. 
K vyraďovanému majetku boli vyhotovené vyraďovacie protokoly k 1.12.2011 v zmysle 
smernice SP 42 Obeh účtovných dokladov na MsÚ v Prešove. Vyradenie z majetku mesta 
bolo účtované 31.12.2011. Odpisy za 12/2011 boli účtované u správcu prevedeného majetku. 
Porovnanie účtovného stavu so stavom čerpania výdavkov uvedených v Informatívnej správe 
Sekcie strategického rozvoja: 
čerpanie kap. výdavkov podľa správy                  podľa účtovníctva                rozdiel     
                    2 058 033,18  €                                           2 096 354,57   €           - 38 321,39 €                        
 
Porovnaním sumy faktúr naúčtovaných na účte 042 Obstaranie DHM  so stavom účtu 384 
Výnosy budúcich období, v prospech ktorého sa zúčtuje transfer na obstaranie DHM pri 
použití prostriedkov (úhrade faktúry), na ktorý boli naúčtované cudzie zdroje (EÚ,ŠR) vo 
výške 1 623 430,86 € bol vyčíslený rozdiel vo výške 472 923,71 €. Uvedená suma bola 
podľa účtovníctva aj rozpočtovníctva uhradená z vlastných zdrojov (v tom 257 074,28 € 
z úveru). 
2.7 Z á v e r  
Kontrolná skupina na základe vykonanej kontroly účtovania a majetkového usporiadania 
technického zhodnotenia objektov financovaných z prostriedkov EÚ a ŠR za obdobie roku 
2011 a obdobie do 31.5.2012 odporúča: 
- na odstránenie drobných nedostatkov prijať vnútornú normu, ktorá by upresnila postup 
účtovania a majetkového usporiadania technického zhodnotenia objektov, a to v oblasti 
termínov na predkladanie jednotlivých podkladov pre zaradenie majetku do užívania a jeho 
účtovanie, ktoré by skrátili v niektorých prípadoch neúmerne dlhý čas od kolaudácie objektu 
do jeho zaradenia na majetkové účty, ďalej upraviť spôsob odpisovania dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku (účtovné odpisy), ďalej je potrebné určiť hodnotu drobného hmotného 
majetku, ktorý považuje organizácia za dlhodobý a bude o ňom účtovať na majetkovom účte 
028 Drobný dlhodobý hmotný majetok a ktorý bude financovať z kapitálových výdavkov 
 
- ďalej odporúčame v prípade akejkoľvek úpravy zdrojov financovania (EÚ,ŠR) po vykonaní 
kontroly zo strany riadiaceho orgánu v dôsledku neuznania niektorých nákladov urobiť 
neodkladnú opravu v účtovníctve mesta, prípadne informovať o tom príslušnú rozpočtovú 
organizáciu  
 
Keďže kontrolou neboli zistené vážnejšie porušenie zákonov a vnútorných predpisov 
kontrola bola ukončená záznamom. Je na kontrolovanom subjekte, či príjme navrhované 
odporúčania. 
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3. Následná finančná kontrola výberu dane za psa 
 
Daň za psa je miestna daň, ktorú môže ukladať obec. Miestne dane upravuje zákon č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení zmien a doplnkov.  
V rozpočtovej klasifikácii je  sledovaná na podpoložke 133001 Daň za psa. 
 
3.1 Rozpočet 
Schválený rozpočet                         63 068,00 € 
Upravený rozpočet                          63 068,00 € 
Plnenie rozpočtu k 31.12.2011      64 426,13 € 
% plnenia                                         102,15 % 
 
Príjmy z dane za psa boli splnené na 102,15 %. 
 
3.2 Kontrola dodržiavania VZN mesta č. 175/2008 o mestských daniach 
V podmienkach mesta Prešov o mestských daniach  pojednáva VZN č. 175/2008 
s účinnosťou od 1.1.2009. 
Podľa tohto nariadenia predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou 
alebo právnickou osobou. Základom dane je počet psov. 
Predmetom dane za psa nie je: 
a) pes chovaný pre vedecké účely a výskumné účely 
b) pes umiestnený v útulku zvierat 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 
postihnutím 
d) pes so špeciálnym záchranárskym výcvikom 
Sadzba dane v kontrolovanom období bola takáto: 
a) 66 € ročne za jedného psa držaného v bytoch a bytových domoch, v objektoch slúžiacich 
na podnikateľské a iné zárobkové činnosti, 
b) 16 € ročne za jedného psa držaného v rodinných domoch, záhradkárskych chatkách 
a pozemkoch na území mesta. 
Od dane za psa sú podľa VZN oslobodení: 
a) dôchodcovia nad 70 rokov, oslobodenie sa  neposkytuje v prípade, ak v evidencii trvalého 
pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu evidovaná ďalšia osoba 
b) držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutý s trvalým pobytom v Prešove. 
 

3.2.1. Postup vyberania dane za psa 
Daň za psa, správca dane vyruboval  platobným výmerom (v roku 2012 po zmene zákona č. 
511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov sa daň vyrubuje  rozhodnutím). Splatnosť dane je do 
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  
Daňovník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, oznamuje vznik daňovej povinnosti 
prihlásením psa do evidencie na MsÚ a priznaním dane za psa. V žiadosti sa uvádza meno 
chovateľa  –  žiadateľa, adresa žiadateľa,  dátum narodenia psa, dátum od kedy sa pes drží, 
adresa chovu psa, kde sa pes drží, plemeno .... 
 
Ak je držiteľom psa ZŤP osoba, k žiadosti je doložená fotokópia preukazu ZŤP.  
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Pes je prihlásený do evidencie, ale daň za psa sa nevyrubuje. Obdobne sa postupuje aj 
v prípade, ak je žiadateľom dôchodca nad 70 rokov, ani v tomto prípade sa daň za psa 
nevyrubuje.  
Skutočnosť, či s osobou, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP,  na uvedenej adrese ešte 
niekto býva, správca dane podľa VZN nepožaduje ani neskúma, čo často vedie 
k špekulatívnym  postupom, keď na uvedenej  adrese bývajú viacerí  členovia rodiny, psík je 
prihlásený na osobu, ktorá vlastní preukaz ZŤP osoby, v skutočnosti sa o psa  starajú deti, 
resp. vnúčatá a podobne. Uvedeným spôsobom mesto prichádza o značnú časť príjmov. 
V ostatných prípadoch po prihlásení psa do evidencie, správca dane (oddelenie daní 
a poplatkov) vyrubil  daň za psa platobným výmerom na obdobie jedného roka, v závislosti 
od toho, či sa pes  drží v bytovom dome, alebo v rodinnom dome.  
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára, ak nedôjde 
k zmene okolností rozhodujúcich pre vyrubenie dane. 
Náhodilou kontrolou správnosti platobných výmerov kontrolná skupina konštatuje, že 
výška sadzby bola stanovená správne a  správca dane vyberá daň za psa v súlade 
s platným VZN č. 175/2008.  
 

3.2.2. Evidencia dane za psa 
Z predloženej dokumentácie a evidencie daňových poplatníkov k 31.12.2011 konštatujeme: 
Počet všetkých evidovaných vlastníkov alebo držiteľov psa (FO a PO)              3 446 osôb 
Počet vlastníkov oslobodených od platenia dane za psa (ZŤP a dôchodcovia)    1 342 osôb 
Počet platiacich vlastníkov alebo držiteľov psa                                                        2 104 osôb 
Príjmy z dane za psa           64 426,13 € 
Nedoplatky na dani za psa  20 481,32 € 
Preplatky na dani  za psa      -   417,56 € 
Ak zoberieme do úvahy tú skutočnosť, že niektorý vlastník má aj viac ako jedného psa, 
aktuálny stav z evidencie psov  k 31.12.2011 bol 3 491 psov. 
Konštatujeme, že od platenia dane z titulu ZŤP alebo veku nad 70 rokov je 
oslobodených cca 39 % zo všetkých evidovaných vlastníkov alebo držiteľov psov. 
 
3.2.3.Vymáhanie nedoplatkov 
Nedoplatky v sume 20 481,32 € predstavujú 31,79 % z celkových príjmov  dane za psa.  
Správca dane ich vymáhal v roku 2011 zasielaním  výzvy dlžníkovi na zaplatenie nedoplatku 
so stanovením náhradnej lehoty na jeho zaplatenie. Ak po tejto lehote stanovej vo výzve 
nedôjde k zaplateniu, nejneskôr do 15 dní sa začína prípravné vymáhacie konanie požiadaním 
o súčinnosť tretích osôb (banky, sociálna poisťovňa...). V prípade neúspešnosti, je 
pohľadávka postúpená na daňové exekučné konanie. 
V minulom roku mesto zverejnilo daňových dlžníkov  na úradnej tabuli mesta a na 
elektronickej úradnej tabuli mesta, u ktorých k 31.12.2011 evidovalo daňový nedoplatok (na 
dani  z nehnuteľnosti, na dani za psa a za komunálny odpad), ktorý presiahol u fyzickej osoby 
165,98 € a u právnickej osoby 1 659,70 €.   
Pri vymáhaní nedoplatkov správca dane postupuje podľa smernice primátora mesta SP – 69 
Postup vymáhania nedoplatkov mesta Prešov. 
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3.3 Kontrola dodržiavania VZN č. 171/2008 o niektorých podmienkach držania psov na 
území mesta Prešov 
V zmysle vyššej právnej normy, ktorou je zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, mesto vydalo VZN č. 
171/2008, ktoré nadobudlo účinnosť 23.10.2008.  
Evidencii psov podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR. Evidenciu 
psov vedie MsÚ prešov, do evidencie sa zapisujú tieto údaje: evidenčné číslo psa, tetovacie 
číslo alebo údaj o čipovaní, ak  ho  pes má, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa 
psa, umiestnenie chovného priestoru ..... MsÚ  vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie 
evidenčnú známku psa, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes 
evidovaný a to, či je pes nebezpečným psom. Známkou sa preukazuje totožnosť psa. 
Kontrolnej skupine bola predložená evidencia psov, ktorá je vedená v počítačovej  
elektronickej forme. Evidencia spĺňala zákonom predpísané náležitosti, nedostatky neboli 
zistené. 
 
 
3.4 Z á v e r 
Vykonanou kontrolou výberu dane za psa, konštatujeme tieto kontrolné zistenia:  
 

- V kontrolovanom období boli príjmy z dane za psa v sume 64 426,13 €, čo 
predstavuje ich splnenie na 102,15 % 
 

- Nedoplatky na dani za psa boli vo  výške 20 481,32 €, čo predstavuje 31,79 % 
z celkových príjmov  dane za psa 
 

- Od platenia dane za psa  z titulu držiteľa preukazu ZŤP osoby alebo veku nad 70 
rokov je oslobodených cca 39 % zo všetkých evidovaných vlastníkov alebo držiteľov 
psov 

 
- Náhodilou kontrolou neboli zistené prípady nesprávne stanovenej výšky sadzieb 

dane za psa 
 

- Evidencia psov je vedená na MsÚ v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení a v súlade s VZN mesta č. 
171/2008  o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Prešov 

 
Keďže kontrolou neboli zistené vážnejšie porušenie zákonov a vnútorných predpisov 
kontrola bola ukončená záznamom.  
 


