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1.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie verejného
priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje ) za rok 2017 v Mestskej časti BratislavaRača.
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2. Dôvodová správa
Predkladám správu o výsledku kontroly výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie
verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje ) za rok 2017 v Mestskej časti
Bratislava-Rača ako bodu č.1 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I.
polrok 2018 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 382/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017 a v súlade s
§18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
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3. Materiál
SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY
Oprávnená osoba: miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „MK“)
Povinná osoba: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO:
00304557 (ďalej aj ako „MÚ“ alebo „kontrolovaná osoba“)
Predmet kontroly: kontrola evidencie daňovníkov, sadzby a predpisy k jednotlivým výberom daní za
špecifické služby s prislúchajúcou dokumentáciou.
Cieľ kontroly: dodržanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní všeobecne záväzných
právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení v realizácii výberu daní za špecifické služby za
rok 2017 v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača.
Kontrolované obdobie: rok 2017
Miesto a čas vykonania kontroly: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača od 26.03.2018 do
04.06.2018.
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti
Bratislava-Rača na I. polrok 2018, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 382/12/12/17/P
zo dňa 12.12.2017, konkrétne s 1. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrola bola zameraná na kontrolu postupu kontrolovanej osoby pri evidovaní, vyrubovaní

sadzieb daňovníkom, vymáhaní daňových pohľadávok, výbere daní za špecifické služby
a jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi
kontrolovanej osoby.
Použitá legislatíva ku kontrole:
všeobecne záväzné právne predpisy
o
o
o
o

zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych
daniach.

Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly (ďalej aj ako „Správa“) na oboznámenie
kontrolovanej osobe:
Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa,
ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 04.06.2018, a tým bola kontrola skončená.
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Cieľom kontroly bolo zistiť, či:
-

vedenie evidencie daňovníkov, sadzby a predpisy vyššie uvedených daní za špecifické služby,
správu, vyrubovanie a vymáhanie vybraných položiek a podpoložiek daní,
postup výkonu správy miestnych daní,
overenie stavu v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných
predpisov.

Kontrola sa zamerala na overenie súladu predložených dokladov súvisiacich s kontrolou so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi Mestskej časti Bratislava-Rača pri napĺňaní
rozpočtových bežných príjmov.
I.

Všeobecná časť

Bratislavská samospráva spravuje na základe štatútu hlavného mesta:
-

daň z nehnuteľností,
daň za ubytovanie,
daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta
(komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. a III. triedy),
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
hazardné hry (VZN hl. mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia herní na území hlavného
mesta SR Bratislava č. 2/2017 z 30.03.2017)

Mestská časť Bratislava-Rača spravuje:
-

daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti (komunikácie III.
a IV. triedy),
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje – nevyberá
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta – nevyberá.

Na vyššie uvedené dane za špecifické služby pre rok 2017 bol celkovo schválený rozpočet v čiastke
122.720 €. Úpravou rozpočtu bol rozpočet bežných príjmov navýšený o 17.635 € .
A: DAŇ ZA PSA
Predmetom dane za psa v zmysle §22 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. je pes starší ako 6 mesiacov
chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní pri základe dane
v závislosti od počtu chovaných psov.
Sadzba dane za psa je zákonom ponechaná na obec.
Konkrétna sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je určená v §6 VZN č. 6/2012 o miestnych
daniach.
 40€ za psa, ktorého chová vlastník alebo držiteľ psa v bytových domoch,
 20€ za psa, ktorý je evidovaný v chovateľskej alebo výcvikovej organizácii v bytových
domoch a za strážneho psa právnickej osoby chovaného v nebytových budovách a bytových
domoch,
 10€ za psa chovaného v bytových domoch, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osamelý
dôchodca s mesačným príjmom neprevyšujúcim 1,5 násobok životného minima a 5€, ak ho
chová v rodinnom dome,
 10€ za každého psa, chovaného v rodinných domoch.
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Podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača stanovuje tiež všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2013.
Jednou z povinností daňovníka je v zmysle §9 VZN č. 6/2012 vyzdvihnúť si u správcu dane evidenčnú
známku pre každého psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil. V súvislosti s vydávaním evidenčných
známok pre psa bolo preverené ich objednanie a fakturácia. Dodávateľ Ing. Miroslav Sukenik-KOPEX
vyfakturoval (dodávateľská faktúra č. 20160153 zo dňa 03.05.2016) za vyhotovenie a dodanie 500 ks
plastových registračných známok a kovových krúžkov pre psov sumu vo výške 186 €.
Rozpočet na rok 2017 počítal so sumou 27.000 €.
V kontrolovanom období, t.j. za rok 2017 bolo evidovaných 1.377 daňovníkov, z toho 19 právnických
osôb.
Daň za psa patrí do tzv. priamych miestny daní. Je uhrádzaná fyzickými a právnickými osobami, v
zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej výške a lehote. Pri evidencie každého
jednotlivého psa je preukázaná existencia splnenia sprievodnej dokumentácie na predpísanom tlačive
a daňovom priznaní. Evidencia je vedená pri každom jednotlivom daňovníkovi s uvedením mena
a priezviska, bydliska a/alebo názvu firmy, adresy, variabilného symbolu a predpísanej sume k úhrade.
Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie
k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Príjem dane za psa za rok 2017 bol vo výške 25.512,79 €.
Pohľadávka z neuhradenej dane za psa za rok 2017 bola vo výške 180 €. Pri fyzickej kontrole
účtovníctva dňa 23.05.2018 bola pohľadávka ponížená o jednu zaplatenú daň za psa daňovníka –
fyzickej osoby a celková dlžná suma bola vo výške 140 €.
B: DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Predmetom dane za predajné automaty sú v zmysle §44 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z., prístroje
a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
Daňovníkom je tiež fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje, kde
základom dane je počet predajných automatov.
Sadzbu dane určuje obec VZN č. 6/2012 za jeden predajný automat a kalendárny rok vo výške 170 €.
Oslobodené od dane sú predajné automaty, ktorých prevádzkovateľmi sú školy na území mestskej
časti.
Rozpočet na rok 2017 počítal so sumou 2.720 €. (po úprave 2.379 €)
V kontrolovanom období roku 2017 bolo vedených na území Mestskej časti Bratislava-Rača 6
daňovníkov s 15 ks predajných automatov. Ich počet sa v priebehu roku 2017 menil.
Išlo o nasledovných daňovníkov:

- Coca –Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
- Dallmayer Vending & Office k.s.
- Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
- OMV SLOVENSKO s.r.o.
- SHT Slovensko s.r.o.
- VERY GOODIES SK s.r.o.
Kontrolou bola preverená skutočnosť existencie rozhodnutí správcu dane (t.j. Mestskej časti
Bratislava-Rača) o vyrubení dane za predajné automaty na rok 2017 konkrétnym daňovníkom.
Príjem dane za predajné automaty za kontrolovaný rok 2017 bol vo výške 2.407,47 €.
K predmetnej dani za predajné automaty nie je vedená žiadna pohľadávka, nakoľko neexistuje daňový
nedoplatok.
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C: DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú v zmysle §17 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z., hracie
prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú
peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Sadzba dane podľa platného VZN č. 6/2012 za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je
665€.
Kontrolovaná osoba pri plánovaní rozpočtu na rok 2017 nepočítala s týmto druhom príjmu, a teda
nebola narozpočtovaná žiadna suma.
Jednotlivé mestské časti ako aj magistrát hl. mesta Bratislava tento druh dane nevyrubuje, nakoľko
existuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 5Sž 44/02, kde podľa názoru súdu:
„predmetné nevýherné hracie prístroje nevydávajú žiadnu peňažnú výhru a spúšťajú sa do činnosti
vložením mince. Podľa názoru súdu toto neslúži na hru, t.j. uvedomelú činnosť fyzickej osoby
dosiahnuť určitý zamýšľaný výsledok ako napr. splniť časový limit, dosiahnuť maximálny počet bodov
alebo zásahov a podobne.“ Vyššie uvedené rozhodnutie sa vzťahovalo na tzv. hojdacie detské
zariadenie, ktoré podľa názoru súdu je určené pre obmedzený okruh detí (vek alebo hmotnosť dieťaťa).
Slúži výlučne na zábavu detí, pričom sa od dieťaťa nežiada, a ani neočakáva žiadna aktivita
smerujúca k nejakému výsledku. Dieťa nie je v pozícii hráča, ktorý vedome svojimi schopnosťami,
resp. svojou zručnosťou, môže ovplyvniť chod zariadenia, alebo získať určitú nepeňažnú výhru (napr.
počet bodov alebo zásahov).
Detské hojdacie zariadenie patrí do skupiny zariadení, ktoré sú určené pre zábavu ako napr. rôzne
druhy kolotočov, hojdačiek a iných zariadení detských ihrísk. Podľa názoru súdu v prípade detského
hojdacieho zariadenia chýba prvok hry, ktorý je dôležitým kvalifikačným kritériom pre zaradenie tohto
zábavného (nie však hracieho) prístroja ako prístroja alebo automatu podliehajúceho poplatkovej
povinnosti podľa §10b zákona o miestnych poplatkoch.“ (pozn. vtedy platného a účinného zákona č.
544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch).
D: DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva sú v zmysle §30 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z.,
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce s výnimkou tých, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona (t.j. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka). Pod osobitným užívaním
verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, kde
daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva a základom dane je
výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
Základná sadzba dane je v zmysle VZN č. 6/2012 určená sumou 0,50 €/m2, osobitné sadzby sú
uvedené a odstupňované vo vyššie uvedenom VZN č. 6/2012 v §31 ods. 2. Sadzby dane sa stanovujú
za každý (aj neúplný) 1m2 užívaného verejného priestranstva a za každý (aj neúplný) deň.
Vo vyššie uvedenom VZN č. 6/2012 je samostatne upravené osobitné užívanie verejného priestranstva
počas Račianskych hodov, Račianskeho vinobrania a iných príležitostných trhov organizovaných
mestskou časťou, kde sa VZN č. 6/2012 novelizovalo všeobecne záväzným nariadení č. 2/2018, ktoré
doplnilo určenie sadzby za stánok o rozmere 3x2m (6m2) alebo podľa potrebného rozmeru za predajné
miesto prepočítané na 1m2 na 1 deň, pričom ďalšie dni sú jej násobkami.
Od dane za užívanie verejného priestranstva môžu byť v zmysle VZN č. 6/2012 oslobodené:
a) kultúrne a športové podujatia usporiadané na verej. priestranstve bez vstupného alebo
podujatia, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely,
b) trvalé parkovanie na vyhradenom mieste pre motorové vozidlo s parkovacím preukazom.
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Rozpočet na rok 2017 počítal pri tomto type výberu dane so sumou 70.000 €. (po úprave 84.144 €)
V kontrolovanom období roku 2017 bolo vedených na území Mestskej časti Bratislava-Rača 255
daňovníkov z toho 42 právnických osôb.
Kontrolou bola preverená skutočnosť existencie rozhodnutí správcu dane (t.j. Mestskej časti
Bratislava-Rača) o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2017 vybraným
daňovníkom.
Príjem dane za užívanie verejného priestranstva za kontrolovaný rok 2017 bol vo výške 86.106,62 €.
Príjem dane za užívanie verejného priestranstva – predajných stánkov počas Hodov, Vinobrania
a vianočných trhov za rok 2017 tvorilo sumu vo výške 27.857 €.
K predmetnej dani bola k 31.12.2017 vedená pohľadávka vo výške 1.262,40 €. Ku dňu fyzickej
kontroly dňa 23.05.2018 bola jej výška ponížená o dve úhrady vo výške (46,95 € a 427,05 €), t.j.
konečný stav - 788,4 €.
Kontrolou výberu dane za užívanie verejného priestranstva bolo zistené, že kontrolovaná osoba
nedôsledne trvá na výbere tejto dane v prípade sezónneho rozšírenia trvalých prevádzok, t.j. „terás“
v zmysle §31 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2012. S poukazom na zistenú skutočnosť, odporúčam v rámci
finančných a personálnych možností zabezpečiť zmapovanie všetkých prevádzok na území Mestskej
časti Bratislava-Rača s presným majetkovo-právnym vymedzením za účelom zákonného výberu
vyššie uvedenej dane za užívanie verejného priestranstva.

II.

Záver

Z danej kontroly bola vypracovaná Správa, z čoho vyplýva, že z dokladov predložených ku kontrole,
neboli zistené rozdiely medzi účtovným a fyzickým dokladovým stavom.
Kontrolou bolo zistené a konštatované, že bol dodržaný zákonný postup výberu daní za špecifické
služby za rok 2017.

.
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