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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 

2013.  
 

 

1. Následná finančná kontrola hospodárenia na MŠ Čapajevova 17 v Prešove 

Dodatkom č. 2 zo dňa 1.12.2008 k zriaďovacej listine MŠ zo dňa 31.12.2001 vydanej 

Okresným úradom v Prešove sa Materská škola Čapajevova 17 v Prešove stala 

rozpočtovou organizáciou mesta Prešov s právnou subjektivitou s účinnosťou od 

1.1.2009 na dobu neurčitú, a to v súlade s uznesením MsZ v Prešove č. 280/2008 zo dňa 

22.10.2008. 

Mesto Prešov vydalo dňa 29.júna 2011 pod číslom E/172-8/2011 v súlade s ustanoveniami 

§ 6 a § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zriaďovaciu listinu v úplnom znení pre Materskú školu 

Čapajevova 17 v Prešove s účinnosťou od 1.8.2011 na dobu neurčitú. 

Podľa zriaďovacej listiny škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol zriaďovateľom 

odovzdaný do správy v zmysle  príslušných právnych predpisov a k 31.12.2010 predstavoval 

hodnotu 98 950,71 €. 

Vydaním tejto zriaďovacej listiny z dôvodu legislatívnych zmien sa nahradila doterajšia 

zriaďovacia listina MŠ zo dňa 31.decembra 2001 vydaná Okresným úradom v Prešove s jej 

dodatkom č. 1 z 29.7.2002 a dodatkom č. 2 z 1.12.2008 vydanými mestom Prešov. 

Materská škola vykazuje za rok 2012 priemerný evidenčný počet zamestnancov 27,4.  

Podľa výkazu ŠKOL 40-01 počet detí zapísaných k 15.9.2011 bol 164 a k 15.9.2012 bol 174.    

 

1.1 Rozpočet 

Upravený rozpočet organizácie k 31.12.2012 predstavoval celkom sumu 316 064  €, 

v tom bežné výdavky z dotácie od mesta  (na mzdy a prevádzku)  294 648 €,  výdavky 

z vlastných príjmov 10 500 € (školné, režijné náklady na stravovanie), výdavky z dotácie zo 

ŠR 6 816 € (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre detí, ktoré majú 1 rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky), príspevok pre deti v HN 700 € a kapitálové výdavky vo 

výške 3 400 € (nákup varného kotla do ŠJ). 

Skutočné vlastné príjmy celkom boli dosiahnuté vo výške 21 592 €, t.j. prekročenie vo 

vzťahu k rozpočtu vo výške 11 092  € (v položke školné, režijné náklady na stravovanie a 

dobropisy). 

Skutočné bežné výdavky boli čerpané vo výške 323 928 €, t.j. prekročenie v porovnaní 

s rozpočtom vo výške 11 264 €.  

Skutočné kapitálové výdavky boli čerpané v rozpočtovanej výške, t.j. 3 400 €. 

 

 MŠ Čapajevova mala v kontrolovanom období r. 2012 podpísanú Zmluvu o združení, ktorej 

predmetom bolo spoločné hospodárenie s prostriedkami SF. V zmluve bolo uvedené číslo 

účtu združeného SF (ZSF), na ktorý mala smerovať tvorba SF a z ktorého mali byť 

poskytované čerpania v zmysle Zásad čerpania SF. Kontrolou bolo zistené, že tvorba SF bola 

smerovaná na iné číslo účtu, rovnako ako aj splátky poskytnutých pôžičiek (podľa vyjadrenia 

kompetentných išlo o účet inej MŠ). Z účtu uvedeného v zmluve - ZSF boli poskytované 

príspevky na stravovanie zamestnancov v zmysle KZ vo výške 0,25 € na 1 obed. 
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Kontrolovaný subjekt zistil túto skutočnosť v priebehu kontrolného obdobia a od novembra 

2012 smeroval tvorbu SF na vlastný účet SF, a to na základe odstúpenia od Zmluvy o ZSF 

k 31.12.2012 (Uznesenie č.18/2012 zo zasadnutia riaditeliek a členov Sociálnej rady ZSF). 

Kontrolná skupina konštatuje, že zostatok SF nebol do konca kontrolovaného obdobia 

r.2012 ani k dátumu ukončenia následnej finančnej kontroly vysporiadaný.  

 

1.2 Kontrola dodržiavania zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite v znení zmien a doplnkov 

V kontrolovanom období mala organizácia pre túto oblasť vypracované 2 smernice, a to 

Smernicu 02/2009 o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly s účinnosťou od 

1.1.2009 a Smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti MŠ 

s účinnosťou od 1.9.2012, do ktorej boli premietnuté zmeny pri vykonávaní predbežnej FK 

v zmysle novely zákona č. 502/2001 Z. z., a to zákon 69/2012 účinný od 1.3.2012. Prílohou 

oboch smerníc je určenie zamestnancov zodpovedných za vykonávanie predbežnej FK podľa 

jednotlivých finančných operácií.  

Kontrolou bolo zistené : 

Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná pri väčšine finančných operácií s výnimkou 

príjmu a výdaja zo skladu, v 1 prípade pri výdaji peňažných prostriedkov v pokladni školy 

a v 1 prípade na cestovnom príkaze. Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná 

v požadovaných náležitostiach v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole od 1.3.2012, t.j. od nadobudnutia účinnosti novely zákona, ale až od 1.9.2012 . 
Dovtedy bola vykonávaná len s uvedením dátumu a podpisu zodpovednej osoby v zmysle 

pôvodného znenia zákona. 

Priebežná finančná kontrola nebola v kontrolovanom období vykonávaná. 

 

1.3 Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien 

a doplnkov 

Organizácia má pre danú oblasť spracované nasledujúce smernice: 

Zásady na obeh účtovných dokladov s účinnosťou od 1.1.2009 

Zásady vykonávania pokladničných operácií z 5.1.2009 

Zásady platné pre vedenie účtovníctva z 5.1.2009 

Plán odpisov majetku školy z 5.1.2009 

 

Účtovné knihy 

V zmysle § 12 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení je povinnosťou 

organizácie účtovať v účtovných knihách, a to v denníku a v hlavnej knihe.  

V zmysle § 13 cit. zákona je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh, v ktorom 

uvedie syntetické účty, analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov 

účtovného obdobia. 

Kontrolovaný subjekt doložil ku kontrole denník, hlavnú knihu a účtový rozvrh. Nedostatky 

neboli zistené.  

Účtovné prípady 

- účtovanie predpisu faktúry nie pri vzniku záväzku, ale  pri jej úhrade - organizácia 

nepostupovala v zmysle § 2 Opatrenia MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre 

rozpočtové organizácie  

- predpis školného bol vykonávaný vo výške inkasovaných prostriedkov pri ich úhrade na 

príjmový účet a nie podľa počtu platiacich detí (zapísané deti okrem predškolákov a detí 
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s preukázanou zdravotnou dovolenkou) – čím nebolo možné z účtovníctva posúdiť, či je 

školné zaplatené, alebo existuje nejaká pohľadávka, čím organizácia nedodržala § 8 ods. 2 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 

Došlé faktúry 

Došlé faktúry boli zaevidované v 2 knihách došlých faktúr, a to za hlavné hospodárenie a za 

vedľajšie hospodárenie (potravinový účet), ktoré boli vyplňované v náležitostiach podľa 

predtlače. V knihe DF boli zaevidované aj dobropisy. Nedostatky neboli zistené.  

Objednávky 

Objednávky boli vyhotovované k dodávkam tovaru, prác a služieb a boli vyplňované 

v náležitostiach podľa predtlače. Nedostatky neboli zistené.  

 Pokladňa 

Vedením pokladne bola písomne poverená vedúca ŠJ, s ktorou bola podpísaná dohoda 

o hmotnej zodpovednosti za zverené peniaze v hotovosti. Limit pokladničnej hotovosti 

nebol jednoznačne stanovený -  v zmysle Zásad vykonávania pokladničných operácií  bol 

určený vo výške 265 € a na osobitnom doklade s označením Limit pokladničnej hotovosti  to 

bolo 332 €. 

V kontrolovanom období bol pohyb peňazí v hotovosti účtovaný 1-krát, a to v mesiaci 

november pri úhrade výdavkov spojených s pracovnou cestou riaditeľky MŠ. Ostatné 

výdavky boli v kontrolovanom období realizované bezhotovostnou formou, t.j. úhradou 

z výdavkového účtu. Cestovný príkaz nebol vyplnený v požadovaných náležitostiach, t.j. 

neboli na ňom všetky požadované podpisy, zároveň k nemu nebola doložená správa 

z pracovnej cesty, čo kontrolná skupina posúdila ako formálny nedostatok. 

 

Evidencia zásob na sklade a ostatného majetku 

Organizácia v zmysle interných smerníc vedie sklad čistiacich potrieb. Vedením skladu ČP 

pre MŠ bola písomne poverená zástupkyňa riaditeľky MŠ, s ktorou bola dňa 1.1.2009 

podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti za zverený tovar, zásoby a iné hodnoty určené na 

obeh a obrat. Sklad ČP v ŠJ vedie vedúca školskej jedálne, s ktorou bola dňa 1.1.2009 

podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti za zverený tovar, zásoby potravín a iné hodnoty 

určené na obeh a obrat a za hotovosť v pokladni.  

V zmysle interných smerníc organizácia účtovala obstaranie a úbytok zásob spôsobom 

A s použitím účtu 111 Obstaranie materiálu. Na účte 112 Materiál na sklade organizácia 

účtovala zásoby čistiacich prostriedkov. Skladová evidencia za čistiace prostriedky bola pre 

MŠ aj ŠJ vedená ručne na skladových kartách a osobitne pre potraviny v ŠJ v dátových 

súboroch počítača. K nákupu ČP na sklad boli vyhotovované príjemky a k výdaju ČP 

výdajky. Príjem a výdaj potravín zo skladu bol mesačne sumarizovaný na základe obratovej 

súpisky zásob. Kontrolou skladových kariet ČP neboli zistené nedostatky. 

Ďalej v zmysle interných smerníc organizácia účtovala ostatný všeobecný materiál - 

kancelársky materiál, ČP na upratovanie a údržbársky materiál priamo do spotreby  (bez 

účtovania na sklad). Operatívnu evidenciu tohto druhu materiálu viedla prostredníctvom 2 

kníh materiálových zásob. Kontrolou operatívnej  evidencie zásob nedostatky neboli zistené. 

Kontrolou inventúrnych súpisov bolo zistené, že aj nakupovaný drobný hmotný majetok 

a učebné pomôcky boli riadne zaevidované a  zinventarizované. 

 

1.4 Kontrola dodržiavania zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

V zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.  môže viesť rozpočtová organizácia príspevky 

od zákonného zástupcu na úhradu stravy na bežnom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky 
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súvisiace so stravovaním. Kontrolou bolo zistené, že na uvedenom účte rozpočtová 

organizácia kumuluje aj prostriedky z úhrad režijných nákladov spojených so stravovaním, 

ktoré pri použití prevádza na príjmový účet a používa z výdavkového účtu. V prípade 

režijných nákladov uvedený postup nie je v súlade s cit. paragrafom zákona. Kontrolou 

bolo zistené, že uvedené prostriedky však neboli použité v rozpore so zásadou hospodárnosti 

a efektívnosti. 

Prostriedky z dobropisov - preplatky za uplynulé obdobie boli prevedené na príjmový 

rozpočtový účet organizácie v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách. 

Prostriedky zo školného boli vyberané bezhotovostne na príjmový účet organizácie a boli 

použité prostredníctvom výdavkového účtu v súlade s vyššie cit. § zákona.  

Organizácia v kontrolovanom období realizovala opravu a údržbu 2 prechodových chodieb 

(faktúra č. 114/2012 uhradená 17. a 18.9.2012). Z celkovej sumy faktúry 11 519,87 € 

predstavovali výdavky spojené so zavedením podlahového kúrenia, t.j.  mininálne položka č. 

22 elektrický rošt do podlahy vrátane položenia so zaliatím v sume 1 920 € technické 

zhodnotenie, konkrétne modernizáciu . O uvedenú sumu technického zhodnotenia mala byť 

navýšená hodnota dlhodobého hmotného majetku (budovy MŠ). Technické zhodnotenie 

DHM sa uhrádza z kapitálových výdavkov. Kontrolná skupina konštatuje, že organizácia 

nesprávne posúdila a zatriedila výdavky podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie – 

nedodržanie § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. Podľa § 31 ods.2 cit. zákona sa za 

porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) sa nepovažuje taká realizácia 

výdavkov, pri ktorej dôjde k nesprávnemu zatriedeniu výdavkov podľa rozpočtovej 

klasifikácie, ak je dodržaný vecne vymedzený účel použitia verejných prostriedkov. 

 

1.5 Inventarizácia majetku  

Riaditeľka MŠ vydala 16.11.2012 Príkaz riaditeľa na vykonanie riadnej inventarizácie 

majetku a záväzkov školy k 31.12.2012 , v ktorom menovala centrálnu inventarizačnú 

komisiu, čiastkovú inventarizačnú komisiu, vyraďovaciu komisiu a likvidačnú komisiu. Ďalej 

v ňom stanovila postup inventarizačných prác s uvedením termínov.  

Pri majetku hmotnej povahy bola vykonaná fyzická inventúra, a to u: dlhodobého hmotného 

majetku (HIM), drobného dlhodobého hmotného majetku:  DHM II od 16,60 €, DHM I 3,32 -

16,60 €, DHM 0-3,32 €, zvláštnych učebných pomôcok ZUP, učebných pomôcok UP, detskej 

knižnice, učiteľskej knižnice, ochranných pracovných prostriedkoch OPP I a OPP II, 

materiálu na sklade. 

Dokladová inventúra bola vykonaná pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať 

fyzickú inventúru. Zinventarizované boli všetky položky majetku a záväzkov.  

Inventarizácia pokladne bola vykonaná k 31.12.2012. 

Kontrolou bolo zistené, že inventúrne súpisy a inventarizačný zápis (tabuľková a textová 

forma) boli vyhotovené v zmysle § 30 ods. 2 a 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v platnom znení.  

Organizácia v kontrolovanom období vyradila majetok (DHM, DHM I, DHM II, ZUP 

a knižnice) v celkovej hodnote 2 992,73 €, z toho z  podsúvahovej evidencie 1 774,91 €. 

K vyradenému majetku boli doložené technické posudky o nerentabilnosti opravy. Uvedený 

majetok bol fyzicky znehodnotený (Záznam o likvidácii z 10.1.2013).  
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1.6  Verejné obstarávanie 

Organizácia mala spracovanú Smernicu č. 1/2009, ktorou sa ustanovuje postup, upresňujú 

kompetencie a zodpovednosť zamestnancov a vzájomná súčinnosť pri uplatňovaní 

podprahovej metódy VO s nižšou cenou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. s účinnosťou od 

1.1.2009, v ktorej si stanovila limit, pri ktorom nebude vykonávať prieskum trhu, a to, ak 

predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služby bude menšia alebo 

rovnaká ako 3 320  € a na dodanie stavebných prác menšia alebo rovnaká ako 5 000 €. 

Finančný limit na dodanie tovaru a služby bol podrobnejšie špecifikovaný v prílohe č. 1 podľa 

vecného okruhu obstarávania. Kontrolou bolo zistené, že v roku 2012 organizácia 

postupovala v zmysle svojej internej smernice, t.j. pri prekročení stanoveného finančného 

limitu urobila prieskum trhu u 3 dodávateľov, k čomu doložila cenové ponuky a zápisnicu 

z výberu dodávateľa. Prieskum trhu u potravinových komodít v zmysle usmernenia od 

zriaďovateľa bol v kontrolovanom období realizovaný. 

Kontrolná skupina odporúča aktualizovať smernicu o procesoch VO v súlade so zákonom.  

 

1.7  Školská jedáleň 

Dodávky potravín do ŠJ boli realizované na základe objednávok. S dodávateľmi boli 

uzatvorené darovacie zmluvy (2% z obratu).  

Listom primátora mesta s účinnosťou od  1.1.2012 bola stanovená hodnota stravného lístka 

pre zamestnanca na 2,35 €. Zamestnávateľ hradí z hodnoty stravného v zmysle § 152 

Zákonníka práce minimálne 55 %, t.j. 1,29 €. S účinnosťou od 1.9.2012 bola stanovená 

hodnota stravného lístka na 2,48 €, pričom zamestnávateľ hradí 1,36 €. Príslušné ZŠS 

fakturuje zamestnávateľovi tieto náklady spojené so zabezpečovaním stravovania 

zamestnancov. Navyše zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov sumou zo 

združeného SF vo výške 0,25 €. Kontrolou bolo zistené, že tieto náklady boli v účtovníctve 

podchytené, t.j. predpis a úhrada faktúry, pričom prostriedky boli využité na úhradu 

prevádzkových nákladov ŠJ. Od 1.9.2012 v zmysle VZN č. 3/2012 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach bolo vyberaná suma 0,10 € na 

jedno hlavné jedlo na čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ.  

 

1.8 Záver 

 

Vykonanou následnou finančnou kontrolou hospodárenia konštatujeme: 

- predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná v požadovaných náležitostiach 

v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole od 1.3.2012, t.j. od 

nadobudnutia účinnosti novely zákona, ale až od 1.9.2012  

- organizácia nedodržala § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v prípade 

účtovania predpisu faktúry (pri úhrade) a v prípade predpisu školného (vo výške 

zinkasovaných prostriedkov) 

- formálne nedostatky – nejednoznačne určený limit pokladničnej hotovosti, neúplný cestovný  

príkaz (chýbali niektoré podpisy) 

- organizácia v 1 prípade nesprávne posúdila a zatriedila výdavky podľa ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie, čím konštatujeme nedodržanie § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy (elektrický rošt do podlahy vrátane položenia so 

zaliatím v sume 1 920 € - technické zhodnotenie) 

- pri smerovaní platieb sociálneho fondu kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle Zmluvy 

o združení 
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- kontrolná skupina odporúča novelizovať smernicu o postupoch pri verejnom obstarávaní 

tovarov, prác a služieb 

 

Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni riaditeľky ZŠ  za 

účasti zástupcu vedúceho oddelenia školstva Sekcie strategického rozvoja dňa 22.3.2013 

a kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov a predložiť ich kontrolnému orgánu do 31.5.2013. 

 

 

2. Následná finančná kontrola výberu dane za ubytovanie 
Daň za ubytovanie 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 zmysle Metodického usmernenia MF SR č. MF/010175/204-42 zo dňa 8. decembra 2004, 

ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie je kontrolovaná daň  sledovaná na podpoložke 133006 Daň za ubytovanie. 

 

2.1  Rozpočet a jeho plnenie za rok 2012 

Schválený rozpočet     40 000 € 

Upravený rozpočet      40 000 € 

Plnenie                       21 650,58 € 

Rozdiel                   -  18 349,42 € 

% plnenia                            54,13 % 

Konštatujeme, že príjmy z dane za ubytovanie v roku 2012 boli naplnené na 54,13 %, čo 

predstavuje čiastku 21 650,58 € z očakávaných príjmov 40 000 €. 

K 31.12.2012 nedoplatky z dane za ubytovanie  boli v sume  6 154,35 €, preplatky v sume 

290,40 €. 

 

2.2  Kontrola dodržiavania VZN č. 175/2008 o miestnych daniach 

Povinnosť výberu dane za ubytovanie v kontrolovanom období roku 2012, ukladalo VZN 

mesta č. 175/2008 o miestnych daniach s účinnosťou od 1.1.2009. 

V  článku 4  citovaného VZN č. 175/2008 sa uvádza:   

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje zákon č. 277/2008 Z. z. Vyhláška 

Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie 

zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.  

V zmysle vyhlášky ubytovacími zariadeniami pre účely stanovenia dane za ubytovanie sú: 

hotel, botel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chatová osada, kemping, 

minikemping, táborisko, ubytovanie v súkromí. 

 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

Základom dane je počet prenocovaní. 

Sadzba dane je 0,66 € za osobu za jedno prenocovanie. 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. 
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Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je  povinný viesť si evidenciu ubytovaných hostí, je 

povinný zúčtovať, priznať a odvádzať daň štvrťročne k poslednému dňu nasledujúceho 

mesiaca a majetkovo za ňu zodpovedá. 

 

Predmetom kontroly bola daň za ubytovanie vyberaná od prevádzkovateľov ubytovacích 

zariadení. Zoznam ubytovacích zariadení  poskytlo oddelenie daní a poplatkov na MsÚ. 

K 31.12.2012 platiteľmi dane za ubytovanie bolo 31 prevádzkovateľov ubytovacích zariadení. 

 

2.2.1. Postup vyberania dane za ubytovanie 

Daňové priznanie 

Zariadenia, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platenia dane za ubytovanie, v zmysle zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v z.n.p., predkladajú správcovi dane štvrťročne Daňové priznanie  

s uvedením všetkých prenocovaní a sadzbou dane na osobu za jedno prenocovanie, daňové 

priznanie sa podáva za uplynulý štvrťrok.  

Daň bolo potrebné odviesť k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca, po uplynutí štvrťroka 

(v zmysle poučenia uvedeného na daňovom priznaní a VZN č. 175/2008). 

Daň sa uhrádzala  v pokladni MsÚ alebo na účet mesta v bankovej inštitúcií. 

Rozhodnutie 

Ak daň za ubytovanie nebola na účet mesta odvedená v stanovenom termíne, správca dane na 

základe daňového priznania  v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

v platnom znení a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov,  

vyrubil daň za ubytovanie za príslušné obdobie Rozhodnutím. 

Povinnosť úhrady dane vyrubenej rozhodnutím bola do 15. dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. 

Ak  priznaná daň bola uhradená na účet mesta včas v stanovenom termíne, správca dane 

k vydaniu rozhodnutia nepristupoval. 

 

Vykonanou kontrolou konštatujeme, že sadzba dane bola stanovená  vo všetkých 

prípadoch správne, t. j. vo výške 0,66 € na osobu /1 prenocovanie, čím bol dodržaný 

článok 4, bod 4. VZN č. 175/2008 o mestských daniach.  

 

2.2.2. Oslobodenie od platenia dane za ubytovanie 

Podľa článku 4, bodu 8 VZN č. 175/2008, od dane boli oslobodení:  

- študenti prechodne ubytovaní v ubytovacích zariadeniach v meste 

- ubytovaní v zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálne, zdravotné, charitatívne služby 

a v školských zariadeniach 

- držitelia preukazu ZŤP 

- osoby do 18 a nad 70 rokov 

- osoby ubytované na viac ako 28 dní 

- osoby s trvalým pobytom v meste 

 

Za kontrolované obdobie roku 2012 bol zistený 1 prípad oslobodenia od  platenia dane za 

ubytovanie z dôvodu, že sa jedná o školské zariadenie. Jednalo sa o Súkromnú odbornú školu 

– Mladosť. Zariadenie podľa dostupných informácií na internete poskytovalo ubytovanie v 2 

apartmánoch a v turistickej ubytovni (ktoré sú podľa citovanej vyhlášky predmetom dane za 

ubytovanie fyzickej osoby). 
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Zariadenie podalo poslednýkrát  daňové priznanie k dani za ubytovanie za rok 2010 (po 

štvrťrokoch) celkom v sume 4 004,86 €. Daň reálne od ubytovaných bola vybratá, keďže 

platiteľ dane ju priznal, avšak mestu odvedená nebola.  Podľa predloženej dokumentácie bola 

daň uhradená len do roku 2009 (za III. a IV. štvrťrok 2009 úhrada  13. decembra 2010). 

Dňa 6. 12.2010 mesto zaslalo Výzvu na úhradu nedoplatku dane za ubytovanie za obdobie 

III.Q 2009 – III. Q 2010 vo výške 4 493,28 €. 

 

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu, túto daň nevyberal z dôvodu, že sa jedná 

o školské zariadenie, z toho titulu bolo zariadenie od platenia dane za ubytovanie 

oslobodené. Písomný doklad o oslobodení od platenia dane nie je, resp. nie sú uvedené žiadne 

dôvody preukazujúce túto skutočnosť. 

 

Podľa  § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) v platnom 

znení, sústavu školských zariadení tvoria:  

- školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, školské stredisko 

záujmovej činnosti (do 31.8.2012), centrum voľného času, školský internát, školské 

hospodárstvo a  stredisko odbornej praxe)  

- špeciálne výchovné zariadenia,  

- školské zariadenia výchovného poradenstva  

- prevencie a školské účelové zariadenia.  

 

Konštatujeme, že VZN mesta č. 175/2008  nedefinovalo pre účely oslobodenia od platenia 

dane za ubytovanie pojem školské zariadenie, čo viedlo k rozporuplnosti, o čom svedčí 

skutočnosť, že zariadenie v roku 2009 platilo daň za ubytovanie,  v roku 2010 ju iba priznalo 

a neodviedlo a v rokoch 2011 a 2012 daňové priznanie platiteľ dane nepodával, nie je preto 

známe, či  bola predmetná daň za ubytovanie vyberaná, keďže kontrolovaný subjekt 

nevykonal vecnú kontrolu priamo v zariadení.  

 

S účinnosťou od 1.1.2013 je v platnosti nové VZN mesta č. 10/2012 o miestnych daniach, 

ktoré ustanovenie týkajúce sa oslobodenia od platenia dane za ubytovanie vypustilo.  

 

2.2.3. Vymáhanie nedoplatkov  

V čase  kontroly nedoplatky na dani za ubytovanie činili 4 072,20 €. V sume však nie sú 

zarátané nedoplatky od dlžníkov, ktorí v termíne nepredložili daňové priznanie k dani za 

ubytovanie. 

Postup pri vymáhaní daňových nedoplatkov stanovuje Smernica primátora mesta Prešov SP-

69  Postup vymáhania nedoplatkov mesta Prešov (vydanie 1.) a SP- 69  Postup vymáhania 

nedoplatkov mesta Prešov (vydanie 2. účinné od 20.8.2012).  

Smernica určuje lehotu najneskôr 15, resp. 30 dní odo dňa (novšie vydanie smernice) 

vykonateľnosti rozhodnutia, prípadne po uplynutí splatnosti  určenej príslušným zákonom, 

kedy mesto zašle daňovému dlžníkovi výzvu na zaplatenie nedoplatku. Smernica ďalej 

určuje postup v prípade, že po uplynutí lehoty stanovenej vo výzve na zaplatenie nedoplatku 

nedôjde k jej úhrade (prípravné vymáhacie konanie požiadaním o súčinnosť tretích osôb; 

exekučné konanie; ...).  

Výzvy na zaplatenie nedoplatkov zasielané neboli, čím neboli dodržané postupy 

ustanovené v Článku 4 SP-69.  
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V štyroch prípadoch boli splnené podmienky na začatie exekučného konania, začaté bolo 

iba jedno daňové exekučné konanie, kde titulom neuhradenia bol okrem dane za ubytovanie aj 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

V ostatných troch prípadoch  exekučné konanie k dátumu kontroly začaté nebolo (ide o výšku 

nedoplatkov dane za ubytovanie  v týchto 3 prípadoch  celkovo v sume 3 919,74 €).  

 

Konštatujeme, že mesto nepoužilo všetky právne prostriedky na ochranu majetku, 

vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred 

príslušnými orgánmi, čím nebolo dodržané ustanovenie § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

V roku 2012 kontrolovaný subjekt nevykonával kontroly  zamerané na dodržiavanie 

vyberania dane za ubytovanie v zmysle  zákona 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) 

v znení neskorších predpisov. 

 

2.3. Ostatné zistenia 

V jednom prípade platiteľ dane napriek výzve zaslanej správcom dane, za obdobie  II.- IV. 

štvrťroka 2012 nepredložil daňové priznanie. V čase kontroly mesto ďalej nekonalo.  

 

2.4 Záver 

Vykonanou kontrolou dane za ubytovanie, konštatujeme tieto kontrolné zistenia: 

 

- príjmy z dane za ubytovanie v roku 2012 boli naplnené na 54,13 % 

 

- v čase kontroly nedoplatky na dani za ubytovanie boli v sume  4 072,20 € 

 

- platiteľmi dane  za ubytovanie bolo 31 prevádzkovateľov ubytovacích zariadení 

 

- sadzba dane za ubytovanie bola vyberaná vo výške 0,66 € na osobu/1 prenocovanie, 

čo bolo v súlade s článkom 4, bod 4 VZN č. 175/2008 o mestských daniach 

 

- výzvy na zaplatenie nedoplatkov mesto nezasielalo, čím nebolo dodržané  

ustanovenie uvedené v Článku 4 smernice primátora mesta SP – 69 Postup vymáhania 

nedoplatkov mesta Prešov 
 

- Nezačatím exekučného konania vo veci vymáhania nedoplatkov z dane za ubytovanie 

za obdobie roku 2012 v troch prípadoch konštatujeme, že nebolo dodržané 

ustanovenie § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 

zmien a doplnkov 

 

Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni primátora mesta  za 

účasti prednostky MsÚ a riaditeľa  Sekcie majetkovej a ekonomickej dňa 22.4.2013 

a kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov a predložiť ich kontrolnému orgánu do 31.5.2013. 

 


