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SPRÁVA č. 4/2019
o výsledku vykonanej kontroly
Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. a), § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Plánu hlavnej
kontrolórky Mesta Hnúšťa na 1. polrok 2019 schváleného a doplneného uznesením č. 2/9/2019 zo dňa
22.01.2019, vykonala hlavná kontrolórku kontrolu zameranú na:


Kontrolu príjmovej časti rozpočtu mesta Hnúšťa – daň za psa a daň z ubytovania rok 2018

Termín výkonu kontroly: od 13.03.2019 do 27.03.2019
Povinná osoba: Mesto Hnúšťa - Mestský úrad Hnúšťa
Predmet kontroly:


Kontrola príjmovej časti rozpočtu mesta Hnúšťa – daň za psa a daň z ubytovania

Cieľ kontroly:
zistiť dodržiavanie zákonného postupu a podmienok pri vyrubovaní a platení miestnej dane za psa
a dani z ubytovania v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta a interných predpisov
upravujúcich kontrolovanú oblasť v nadväznosti na všeobecne platnú právnu legislatívu.
Predložené doklady ku kontrole:











Evidencia psov na území mesta Hnúšťa
Prihlášky psa do evidencie a odhlášky psa z evidencie
Podklady k výdaju náhradných známok s úhradami
Podklady k vyrúbeniu dane za psa
Daňové priznanie za psa
Podklady k úhradám dane za psa
Zoznamy osôb a ich psov
Zoznam osôb s daňou za psa pre rok 2019
Podklady k pohľadávkam na dani psa k 31.12.2018, na dani z ubytovania
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 k 31.12.2018

Zákonné ustanovenia:
1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Zákon č. 282/2004 Z. z. o miestny daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
zmien a doplnkov
5. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších doplnkov
6. Všeobecného záväzného nariadenia č. 128/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v podmienkach mesta Hnúšťa a mestských častí
Hačava, Likier, Polom, Brádno (ďalej len VZN) a jeho zmene č. 1.
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V súlade s § 18e Pravidlá kontrolnej činnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré
ustanovuje osobitný zákon, ktorým je v súčasnosti zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( resp. §§ 20 až 27 ako základné pravidlá kontroly podľa
citovaného zákona).
Pretože pri výkone kontroly som ako kontrolórka mesta pracovala s dokladmi obsahujúcimi osobné
údaje daňovníkov, pri ich manipulácii bolo nakladané so zaručujúcou mierou ochrany v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Taktiež pri overovaní výberu miestnej dane na základe vydaných rozhodnutí o vyrubení dane bolo pri
kontrole len ich obsahového zamerania (§ 63 zákona č. 563/2009 Z. z.) postupované v zmysle
ustanovenia § 18d ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.
1.

VYKONANÁ PRÁCA
1.1. Daň za psa
V zmysle ustanovení §§ 22 - 24 zákona č. 282/2004 Z. z. predmetom dane za psa je pes starší ako 6
mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou a daňovníkom je vlastník alebo držiteľ
psa. Základom dane je počet psov. V zmysle § 3 ods. 1, 2 zákona č. 282/2002 Z.z. Evidencia psov každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty
uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Evidenciu vedie obec.
Kontrolou podkladov k evidencii psov výberovým spôsobom bolo zistené, že psy boli prihlasované do
evidencie formou priznania k dani za psa na predpísanom tlačive. Evidencia psov bola vedená v súlade
s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z. Každý daňovník (majiteľ psa) mal vytvorený spis, v
ktorom sa nachádzali doklady – predtlačené tlačivo o prihlásení psa do evidencie, obsahom ktorého boli
osobné údaje o vlastníkovi – držiteľovi psa, údaje o psovi – evidenčný list psa, ako aj údaje o mieste
držania psa. Spisová dokumentácia daňovníkov bola v kontrolovanom období ukladaná v abecednom
poradí. V spise sa ďalej nachádzali rozhodnutia o vyrubení dane za psa, doklad o odovzdaní evidenčnej
známky psa pri jeho prihlásení a ďalšie podklady, ktoré boli predkladané pri overovaní predmetu
kontroly.
Odhlásenie psa z evidencie daňovník preukazoval správcovi dane na predtlačenom tlačive o odhlásení
psa z evidencie. Vykonanou kontrolou dokladov preukazujúcich úhrady dane za psa bolo zistené, že
daňovníci po prijatí rozhodnutia uhrádzali daň v hotovosti do pokladne, ako aj bankovým prevodom na
účet Mesta Hnúšťa.
V roku 2018 bolo evidovaných 641 psov. V roku 2018 bolo prihlásených 58 nových psov a odhlásených
bolo 45 nových psov. V roku 2018 správca dane vydal 4 náhradné známky v hodnote 1,65 €/kus, t.j.
spolu v sume 6,60 €.
Pri kontrole obsahovej stránky vydaných rozhodnutí o vyrubení dane za psa bolo preukázané
dodržiavanie zákonných náležitostí tak, ako to ukladá ustanovenie § 63 zákona č. 563/2009 Z. z..
Rozhodnutia boli daňovníkom doručované v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 563/2009 Z. z. - boli
doručované do vlastných rúk – doručenkami, ktoré po prevzatí a podpísaní daňovníkmi boli priložené k
vydaným rozhodnutiam - neboli zistené nedostatky.
V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia (ďalej VZN) mesta Hnúšťa č. 128/2015 a jeho zmeny
č. 1 Časti II.
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Daň za psa § 8 sadzba dane bola stanovená nasledovná sadzba dane na jedného psa a kalendárny
rok:
V€
V bytových domoch
45,00
V rodinných domoch
7,00
V objektoch a na pozemkoch firiem, podnikateľ. subj. a pod
20,00
V zmysle ustanovenia § 9 Oslobodenie od dane a zníženie dane platného VZN správca dane
ustanovuje zníženie dane o 50% za psa získaného z útulku pre zvieratá alebo za psa získaného
od MsP (ako prvému vlastníkovi alebo držiteľovi pri prvom platení dane za psa v danom roku). Nárok na
zníženie dane sa preukazuje potvrdením príslušného útvaru nie starším ako 1 mesiac.
Kontrolou úhrad na dani za psa za rok 2018 zistené nasledovné skutočnosti:
V€
Staré nedoplatky k 01.01.2018
Nový predpis na rok 2018
Daň za psa zaplatená v roku 2018
Nedoplatky evidované k 31.12.2018

10 421,58
9 074,10
7 164,11
12 331,57

Ako môžeme vidieť z tabuľky nedoplatky na dani za psa majú stúpajúci trend. Ako problematická v
súvislosti s oznamovacou povinnosťou daňovníka sa javí uvedená daň, pretože je veľmi ťažké preveriť
skutočný počet psov v meste. Je preukázateľné, že nie každý držiteľ psa si splní svoju ohlasovaciu
povinnosť a svojho psa prihlási do evidencie. Tiež je problematické aj odhlasovanie psa z evidencie,
nakoľko držitelia psov nenahlasujú zánik daňovej povinnosti. Nedodržanie nahlásenia zániku daňovej
povinnosti na dani za psa spôsobuje vznik nedoplatkov a tak navýšenie nedoplatkov na uvedenej dani.
V zmysle VZN Článku VIII. § 36 Kontrola jedným z článkov, ktorý robí kontrolu nad dodržiavaním
príslušných ustanovení VZN o miestnych daniach, čo sa týka evidencií, oznamovacích povinností sú aj
zamestnanci mestskej polície. Na základe uvedeného a na základe ustanovenia § 7 zákona č.
282/2002 Z. z., ktorý rieši aj priestupky a sankcie súvisiace s evidenciou psov (prihlásením psa do
evidencie) som poprosila náčelníka mestskej polície o podklady k evidencii priestupkov súvisiacich
s neprihlásením psov do evidencie vedenej mestom, ktoré príslušníci mestskej polície riešili. Náčelník
mi predložil evidenciu riešených prípadov od roku 2008 až do roku 2019. V roku 2018 bolo riešených
MsP 12 priestupcov, ktorí nemali prihlásených psov. MsP boli v roku 2018 za uvedený priestupok
uložené pokuty vo výške 85 €.
Nakoľko výška vyrúbenej dane a počet rozhodnutí nepokrýva skutočný stav počtu držaných
a chovaných psov v meste Hnúšťa, odporúčam pokračovať v miestnych šetreniach za spolupráci
s príslušníkmi mestskej polície a tak sa pokúsiť zistiť skutočný stav psov držaných a chovaných
na území nášho mesta. Na základe šetrenia by bolo možné následne vyrúbiť dodatočnú daň
u všetkých zistených prípadov, v ktorých si majitelia nesplnili svoju zákonom stanovenú
ohlasovaciu povinnosť voči mestu.
Tiež je dôležité uviesť, že pre zvýšenie počtu psov prihlásených do zoznamu evidovaných psov v
samosprávach miest a obcí by mala prispieť aj novela zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov platná od 1.9.2018, nakoľko podľa § 19 ods. 9 zákona, ktorá
ukladá každému majiteľovi psa povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území
Slovenskej republiky transpondérom (čipom), ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného
predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné
údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat. Vlastník psa
narodeného do 31.8.2018 má na splnenie povinnosti trvalo označiť psa určené prechodné obdobie do
31.10.2019. Označiť psa transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár.
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V súvislosti s § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. vzniká súkromným veterinárnym lekárom
oznamovacia povinnosť voči obci.
Podľa § 13 ods. 1 písm. h.) zákona č. 39/2007 Z. z.: „súkromný veterinárny lekár je povinný zadať do
centrálneho registra spoločenských zvierat údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi do 24 hodín
od identifikácie psa podľa § 19 ods. 9 alebo od oznámenia zmeny údajov, viesť o týchto údajoch
písomnú evidenciu a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy a oznámiť údaje o
identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi príslušnej obci.“
Uvedená novela môže mať prínos k zvýšeniu úhrady daňovej povinnosti na dani za psa.
Práca sa daňovými nedoplatkami na dani za psa:
V zmysle ustanovenia § 80 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ak daňový subjekt v lehote podľa tohto zákona alebo osobitných
predpisov (napr. zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch) alebo určenej v rozhodnutí správcu
dane nezaplatil daň alebo neodviedol vybranú daň alebo zrazenú daň, správca dane ho môže vyzvať,
aby daňový nedoplatok odviedol alebo zaplatil v ním určenej náhradnej lehote. Táto lehota nesmie byť
kratšia ako 15 dní. Správca dane je povinný v tejto výzve upovedomiť daňového dlžníka o následkoch
neodvedenia alebo nezaplatenia daňového nedoplatku. Proti výzve možno podať námietku do 15 dní od
jej doručenia. Podanie námietky má odkladný účinok. Rozhodnutie o vyhovení námietke nemusí
obsahovať odôvodnenie.
Správca dane s daňovými nedoplatkami za psa pracoval a zasielal výzvy na úhradu vzniknutého
nedoplatku jednotlivým majiteľom psov.
Odporúčanie:
- pri nedoplatkoch, ktoré môžu byť nevymožiteľné, pouvažovať nad ich odpísaním.
1.2. Daň z ubytovania

V zmysle ustanovenia § 37 zákona o miestnych daniach a Časti IV. Daň z ubytovania § 14 VZN je
predmetom dane za ubytovanie odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión,
apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a
kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov,
kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe
slúžiacej na viaceré účely.
Platiteľom dane v zmysle ustanovenia § 41 zákona o miestnych daniach a § 15 ods. 2 VZN je
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. V zmysle ustanovenia § 38
zákona o miestnych daniach a § 15 ods. 1 VZN daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení
odplatne prechodne ubytuje.
Základom dane v zmysle ustanovenia § 39 zákona o miestnych daniach a § 16 VZN je počet
prenocovaní.
Sadzba dane podľa § 17 VZN je 0,462 €/osoba/noc.
V zmysle ustanovenia § 43 zákona o miestnych daniach ustanovilo a upravilo mesto v § 18 ods. c)
VZN povinnosti platiteľa, ktorý je povinný viesť predpísanú evidenciu ubytovaných hostí s ich
identifikačnými údajmi, dňom príchodu a dňom odchodu a počte prenocovaní. V § 18 je tiež upravená
oznamovacia povinnosť a splatnosť dane.
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 15 dní od
začatia poskytovania ubytovania. Platiteľ dane je povinný uhradiť daň do 15 dní po uplynutí štvrťroka
resp. do 15 dní po uplynutí mesiaca podľa rozhodnutia platiteľa.
Jednou z povinností, ktoré sú uvedené v § 18 „Povinnosti platiteľa dane“ je aj nasledovné:
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c)

Viesť predpísanú evidenciu ubytovaných hostí v knihe hostí. Kniha musí obsahovať adresu
trvalého pobytu ubytovaného hosťa, deň príchodu a deň odchodu a počet prenocovaní.
e) Pri úhrade dane je platiteľ povinný predložiť správcovi hlásenie na tlačive, ktoré vydáva správca
dane o počte ubytovaných hostí, doby ubytovania, celkový počet prenocovaní.
f) Platiteľ je povinný predložiť správcovi dane na požiadanie ku kontrole evidenciu ubytovaných hostí
a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania.
Povinnosť vedenia knihy ubytovaných vyplýva zo Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zmien.
Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien
upravuje povinnosť vedenia Domovej knihy, do ktorej je zaznamenávaný pobyt cudzincov.
VZN v § 19 „Oslobodenie“ uvádza prípady, kedy dochádza k oslobodeniu od povinnosti platiť poplatok
na dani z ubytovania.
1.2.2. Kontrolou bolo zistené:
V meste Hnúšťa nie je v zmysle zákona č. 455/1991Zb. zaregistrovaný žiaden prevádzkovateľ
ubytovacích zariadení, pričom jeden prevádzkovateľ poskytuje ubytovacie služby a aj mesto Hnúšťa
uvedené služby využíva na ubytovanie svojich hostí.
Kontrolou bolo zistené, že ubytovacie služby boli poskytované v zariadení Hotel – Robotnícky dom,
Hlavná 374, 981 01 Hnúšťa. Prevádzkovatelia, ktorí mali v živnostenskom oprávnení na základe výpisu
zo živnostenského registra predmet činnosti ubytovacie služby v uvedenom ubytovacom zariadení boli
nasledovní:
1. A L U N A spol. s r.o., sídlo Rimavská Sobota, Kirejevská 35/40, štatutárny orgán: Ing. Peter Molnár.
Predmet podnikania: ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním
pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4.
Deň vzniku oprávnenia: 21.03.2003.
Zodpovedný vedúci: Ing. Peter Molnár, Zoltán Vitárius (zrušený dňa 22.12.2015). Prevádzkareň: 981
01 Hnúšťa, Hlavná 374.
V zmysle zákona č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon v znení neskorších zmien a doplnkov
v ustanovení § 10 živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie činností sa vydáva osobám, ktoré sa
povinne zapisujú do obchodného registra v zmysle zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
pred zápisom do obchodného registra. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri sú povinné fyzické osoby zapísane do obchodného registra alebo fyzické
osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa, keď
nastali zmeny, podať návrh na zmeny zapísaných údajov alebo návrhov na výmaz zapísaných
údajov.
Preverením výpisu z obchodného registra firmy A L U N A spol. s. r.o. vo vložke č. 858/3 bolo
zistené, že do dňa 21.03.2019 neboli zaevidované zmeny v predmete činnosti tak, aby
korešpondovali s údajmi na výpise zo živnostenského oprávnenia.
2. PhDr. Renáta Molnárová, Renáta Molnárová FIT-FUN (do 03.07.2006), Mgr. Renáta Molnárová (do
08.09.2009)
Miesto podnikania: 979 01 Rimavská Sobota, Kirejevská 1173/35
Predmet podnikania: 9)Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním
pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 – 4.
Deň vzniku oprávnenia: 07.04.2010
Deň zániku oprávnenia: 22.12.2015
Zodpovedný zástupca: Ildikó Mozolová (zrušený dňom 22.12.2015)
Prevádzkarne: 981 01 Hnúšťa, Hlavná 347 (zrušená dňom 22.12.2015)
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Uvedení prevádzkovatelia ubytovacieho zariadenia Hotel Robotnícky dom si nesplnili svoje povinnosti
voči mestu Hnúšťa, ktoré je správcom dane z ubytovania, ktoré vyplávajú z ustanovenia § 18
„Povinnosti platiteľa dane“ v zmysle platného VZN.
Kontrolou bol ďalej preverený výpis z listu vlastníctva č. 3210, parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape (p.č. 434 – zastavaná plocha a nádvorie, budova ubytovacieho zariadenia). Podľa
záznamov uvedených na uvedenom liste vlastníctva, vlastníkom (účastníkom právneho vzťahu) je p.
YU Zhan r. YU, Daxnerova 301/1, Lučenec – Opatová, PSČ 984 01, SR. Uvedené nehnuteľnosti boli
nadobudnuté dobrovoľnou dražbou. V poznámkach vo výpise vlastníctva je uvedené, že bolo začaté
súdne konanie o určenie neplatnosti dražby a podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia strpieť
a umožniť navrhovateľovi nerušené užívanie nehnuteľnosti a pozemku CKN parc. č. 434 a stavbu
súpisné č. 374 Robotnícky dom na CKN parc. č. 434 až do právoplatného súdneho konania
o neplatnosť dobrovoľnej dražby.
Na základe zistených skutočností je zrejmé, že vlastníkom zariadenia Hotel Robotnícky dom je po
vydražení p. YU Zhan r. YU (viď výpis z listu vlastníctva). Prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia
Hotel Robotnícky dom Hnúšťa, nie je on, ale firma A L U N A spol. s r.o., ktorá prevádzkuje odplatné
prechodné ubytovanie v uvedenom zariadení. Uvedené je možné dokladovať napr. aj výdavkovým
pokladničným dokladom zo dňa 18.07.2018, ktorý bol zaúčtovaný v účtovníctve mesta Hnúšťa pod. č.
3668 dňa 18.07.2018 na sumu 2 040 € (ubytovanie 1x2040). Firma A L U N A spol. s r.o. nevydala
mestu Hnúšťa pokladničný doklad k úhrade za ubytovanie , na ktorom by boli uvedené náležitosti tak,
ako to upravuje VZN v § 18 Povinnosti platiteľa dane písm. d): „platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá
sa ubytuje v zariadení prechodného ubytovania príjmový pokladničný doklad v ktorom vyznačí
daňovníka, počet prenocovaní, dátum od kedy bol daňovník v zariadení ubytovaný“.
Na základe predloženého pokladničného dokladu nie je možné zistiť počet daňovníkov ubytovaných
v zariadení, počet prenocovaní a ani dátum od kedy a do kedy bol daňovník ubytovaný v zariadení.
Mesto Hnúšťa ako správca uvedenej dane dňa 12.03.2018 pod. č. 0/405/2018 zaslal firme
A L U N A spol. s r.o. „Výzvu – splnenie oznamovacej povinnosti o vzniku daňovej povinnosti“ . Výzva
nebola firmou A L U N A spol. s r.o. prevzatá a vrátila sa späť na mesto.
Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam mestu Hnúšťa ako správcovi dane vykonať do
budúcnosti nasledovné náležitosti:
- v zmysle ustanovenia § 18 písm. f) platného VZN využiť určenie povinnosť platiteľa predložiť
správcovi dane na požiadanie ku kontrole evidenciu ubytovaných hostí a účtovnú evidenciu
týkajúcu sa ubytovania a tak v zmysle ustanovenia § 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový
poriadok vykonať úkony na zabezpečenie vzniku alebo existencie dane za ubytovanie.
- v budúcnosti využívať pri správe dane z ubytovania ustanovenia §§ 44 až 47a zákona NR SR č.
563/2009 Z. z. daňový poriadok t. j. vykonávať daňovú kontrolu resp. preverovanie skutočností
rozhodujúcich pre správne určenie dane, a to najmä u daňového subjektu.
Na záver je potrebné uviesť, že daň za ubytovanie je účelovo určenou daňou, ktorá slúži na podporu
cestovného ruchu v zmysle zákona č .91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.
2. Odporúčania
 v zmysle ustanovenia § 18 písm. f) platného VZN využiť určenie povinnosti platiteľa predložiť
správcovi dane na požiadanie ku kontrole evidenciu ubytovaných hostí a účtovnú evidenciu
týkajúcu sa ubytovania a tak v zmysle ustanovenia § 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový
poriadok vykonať úkony na zabezpečenie vzniku alebo existencie dane za ubytovanie.
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 v budúcnosti využívať pri správe dane z ubytovania ustanovenia §§ 44 až 47a zákona NR SR č.
563/2009 Z. z. daňový poriadok t. j. vykonávať daňovú kontrolu resp. preverovanie skutočností
rozhodujúcich pre správne určenie dane, a to najmä u daňového subjektu.
3. Záver
Správa o výsledku kontroly č. 4/2019 bola vyhotovená dňa 26.03.2019.
Prerokovanie správy o výsledku kontroly č. 4/2019 sa uskutočnilo dňa 27.03.2019. Zúčastnené strany
sa dohodli na tom, že povinná osoba akceptuje odporúčania uvedené v Správe o výsledku kontroly
č. 4/2019.
Z vykonanej kontroly č. 4/2019 bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 zákona č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov správa o výsledku
kontroly. Vykonanou kontrolou boli dané 2 odporúčania.
Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.
Povinná osoba svojim podpisom potvrdila vrátenie všetkých dokladov potrebných ku kontrole.
Správu vypracovala a predkladá Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa
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