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Správa č. 1/2018
o výsledku 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
2018 schváleného uznesením MsZ č. 38/521/2017 zo dňa 11.12.2017, vykonala hlavná kontrolórku kontrolu
zameranú na:


Kontrolu príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov

Termín výkonu kontroly: od 16.01.2018 do 15.02.2018 (prerušenie PN)
Povinná osoba: Mesto - Mestský úrad Hnúšťa
Kontrolované obdobie: od 1.1. 2017 do 31.12. 2017
Cieľ kontroly:


Overiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vzťahujúcich sa
k predmetu kontroly

Doklady predložené ku kontrole:
1. Evidencia správnych poplatkov podľa jednotlivých odborov,
2. Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2017,
3. Prehľad pohybov v pokladni za správne poplatky za rok 2017 a v bankových výpisoch
4. Osvedčovacia kniha listín a osvedčovacia kniha podpisov za rok 2017
5. Vybrané účtovné doklady prislúchajúce k správnym poplatkom:
- Osvedčovacia kniha podpisu za rok 2017
- Osvedčovacia kniha listín za rok 2017
- Príjmové pokladničné doklady – kontrol. doklady č. 147, 371, 432, 502, 890, 1152, 1912, 4139, 4589,
5925
- Rozhodnutia č. 1543/2017, 6268/2017, 6541/2017
- Spisy č. 423 až 489/2017
- Spisy - stavebné povolenie č. 312/2017, 3316/2017, 349/2017, 346/2017, 350/2017
Právny základ:
1. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
2. Zákon č . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
3. Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
4. Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení,
5. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
6. Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
7. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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8.
9.

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Hnúšťa
Interná smernica č. 1/2016 na vykonávanie finančnej kontroly pri hospodárení s verejnými prostriedkami

1.

VYKONANÁ PRÁCA

Kontrola bola vykonávaná kombináciou finančnej a nefinančnej kontroly. Kontrola účtovných dokladov bola
vykonávaná princípom náhodného štatistického výberu.
Pri výkone kontroly bolo postupované v zmysle zákona č. Zákon č. 145/1995 Z.z , ktorý upravuje správne
poplatky, ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych
archívov a DataCentra (ďalej len správny orgán) a Sadzobníka správnych poplatkov vydaného mestom Hnúšťa.
Podľa § 2 citovaného zákona predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov 1, ktoré sú uvedené v
sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona a podľa § 3 citovaného zákona poplatníkom je
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje
inak.
Sadzba poplatku na základe § 6 ods. 1 citovaného zákona je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo
percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.
Podľa § 7 ods. 6 citovaného zákona poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak. Platbu
poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak
mu správny orgán tieto údaje oznámi.
Podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona poplatky určené v sadzobníku pevnou sa platia bez výzvy a sú splatné pri
podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, pri jednotlivých položkách sadzobníka
nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní
alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho
zaplatenie.
V zmysle ustanovenia § 9 citovaného zákona ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené,
správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie
poplatku sa nemožno odvolať.
1

Pojem správny orgán je vymedzený v § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého správnym orgánom je štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a
právnických osôb v oblasti verejnej správy.

1.1. Povinnosť zverejňovania správnych poplatkov vyberaných mestom Hnúšťa
V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona o slobode informácií) povinná
osoba zverejnila sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Hnúšťa aj na svojej internetovej stránke
mesta. Mesto Hnúšťa malo sadzobník zverejnený na svojej internetovej stránke. Sadzobník bol doplnený
sadzobníkom poplatkov, ktoré sú v platnosti od1.1.2018.
1.2. Správnosť a úplnosť evidovania poplatkov podľa § 15 ods. 3 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov
V súlade s § 15 ods. 3 citovaného zákona orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu správnosti a
včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania
poplatkov, ktoré sú ich príjmom.
Čo sa týka samotnej evidencie poplatkov, podľa § 15a ods. 3 citovaného zákona správne orgány, ktoré nie sú
zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných
spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných
poplatkov za tieto úkony a konania.
Správne poplatky sú v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004 – 42 v platnom znení v
rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie zatriedené nasledovne:
Hlavná kategória 200 nedaňové príjmy
Kategória 220 administratívne poplatky a iné poplatky a platby
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Položka 221 administratívne poplatky
Podpoložka 221004 ostatné poplatky - kde patria napr. správne poplatky, poplatky za vedenie účtu zverených
prostriedkov a pod. Je to v podstate súhrnná položka.
Overením účtovného denníka a účtovných dokladov bolo zistené, že mesto Hnúšťa má osobitne vedenú
analytickú evidenciu na správne poplatky.
Príjmy za administratívne poplatky na rok 2017 boli plánované v rozpočte v sume 10 200 €. Počas rozpočtového
roka 2017 neboli vykonané zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenia na položke 221 administratívne poplatky,
podpoložka 221 004.
Skutočné príjmy za administratívne poplatky položka 221 podpoložka 221 004 analytika 602 2 – Tržby z predaja
služieb – správny poplatok predstavovali v roku 2017 sumu 10 889,00 €. Preverením hlavnej účtovnej knihy
bolo zistené, že suma správnych poplatkov podľa účtovníctva bola v sume 10 889,50 €.
1.2.1. Matrika
Spolu za matriku boli prijaté v roku 2017 správne poplatky v celkovej sume 7 533 €.
Poplatky za matriku sa vyrubujú na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a to:
 Položka 2 písm. b) vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomné potvrdenie matričným úradom,
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5,00 €.
 Položka 3 Osvedčenie
o odst. 1 písm. a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 €.
o odst. 1 písm. b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5 €.
 Položka 16 nahliadnutie do matrík, za každý zväzok 1,50 €.
 Položka 18 písm. a) až h) za uzavretie manželstva od 16,50 € do 199,00 €.
Klientom sa za zaplatenie poplatku vydávajú očíslované príjmové pokladničné doklady s identifikáciou od koho
boli poplatky vybraté, s dátumom vystavenia, s opisom účelu, za ktorý bol poplatok uhradený a s výškou sumy
poplatku. Na príjmovom pokladničnom doklade je podpis príjemcu, ktorý poplatok prijal. Prijatú hotovosť s
potvrdenkami odovzdáva príslušný zamestnanec matriky podľa potreby do centrálnej pokladne mesta Hnúšťa.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
1.2.2.

Poplatky za trvalý pobyt

Poplatky za trvalý pobyt sú hradené klientmi, ktorí potrebujú potvrdenie o trvalom pobyte. Poplatky sa vyrubujú
v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Položky 8 vo výške 5,00 €. V roku 2017 boli
uhradené poplatky za uvedenú položku v sume 95 €. Poplatky za potvrdenie o trvalom pobyte sa uhrádzajú
priamo do pokladne, kde je vydaný klientovi pokladničný doklad o prijatej úhrade. Kontrolou neboli zistené
nedostatky.
1.2.3. Poplatky za výrub drevín
Poplatok sa vyrubuje na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - X. Časť Životné prostredie Položka 160 vo výške:
fyzická osoba 10,00 €,
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou
žiadosťou v sume 100,00 €.
Rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrobu drevín boli vydávané na základe „Žiadosti na vydanie súhlasu na výrub
drevín rastúcich mimo lesných porastov (v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších zmien a predpisov). Prílohu k žiadosti tvorili výpisy katastra nehnuteľností. Rozhodnutia boli
vydané 7 fyzickým osobám.
Poplatok za výrub drevín v roku 2017 bol uhradený v sume 70,00 €. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
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1.2.4. Poplatky za rybárske lístky
Poplatok sa vyberá na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - III. Časť Pôdohospodárstvo Položka 38 za vydanie rybárskeho lístka nasledovne:
-

týždenný
mesačný
ročný
trojročný

1,50 €
3,00 €
7,00 €
17,00 €

V roku 2017 bolo vydaných 64 rybárskych lístkov, z toho:
- týždenný lístok v počte 0 ,
- mesačný lístok v počte 3,
- ročný lístok v počte 42,
- trojročný lístok v počte 14,
- detský lístok v počte 5
V zmysle uvedeného článku sú od úhrady poplatku za rybárske lístky oslobodené osoby do pätnásť rokov.
Rybárske lístky boli vydávané na základe písomnej žiadosti o vydanie rybárskeho lístku, v ktorej boli uvedené
všetky náležitosti potrebné pre vydaj rybárskeho lístku (meno, priezvisko, vek, číslo OP a doba na ktorú sa
rybársky lístok vydáva). Zamestnanec, pod ktorého uvedená agenda spadá, vydá rybársky lístok pod číslom,
ktoré nasleduje v evidencii poplatkov za rybárske lístky až po predložení úhrady poplatku.
Prijatá suma za vydanie rybárskych lístkov v roku 2017 bola v celkovej sume 541,00 €. Kontrolou neboli zistené
nedostatky.
1.2.5. Poplatky v zmysle cestného zákona (rozkopávky)
Poplatky nadväzujú na ustanovenie § 8 ods. 1 cestného zákona č. 135/1996 Zb. a vyrubovanie poplatkov mesto
vykonáva na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v nasledujúcich položkách:
Položka 82 písm. c) – povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií 80,00 €.
Mesto Hnúšťa vydalo na základe žiadosti o zvláštne užívanie komunikácie rozhodnutia 4 právnickým
osobám v celkovej výške 320 €.
Na základe splnomocnenia uvedeného v položke 82 „správny orgán môže v odôvodnených prípadoch
znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky.“ Na základe uvedeného vydalo mesto Hnúšťa
„Vnútorný predpis na vyberanie správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 v znení neskorších
predpisov – položka č. 82“, v ktorom upravilo poplatky pre občanov, právnické a fyzické osoby mesta
Hnúšťa vo výške 10 €. Za rozkopávky na základe vnútorného predpisu bol uhradený správny poplatok 3
občanom mesta v celkovej výške 30 €.
Spolu boli uhradené poplatky za rozkopávky za rok 2017 spolu v sume 350 €. Kontrolou neboli zistené
nedostatky.
1.2.6. Stavebné povolenie
Poplatok sa vyberá na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - V. Časť Stavebná správa
v nasledovných položkách:
Položka 59:
písm. a) – návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia alebo
rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia pre:
1. fyzickú osobu 40 € - v kontrolovanom období nebol vyrubený poplatok
2. pre právnické osoby 100 € - boli vydaných 7 rozhodnutí
písm. b) – návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 € - bolo vydané jedno
povolenie .
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Položka 60 :
písm. a) – na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu 50 € - boli vydané dve povolenia.
písm. c) – na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce si stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 € - boli vydané 2 povolenia
2. bytových domov 100 € – boli vydaných 1 povolení
Spolu boli uhradené správne poplatky v zmysle citovaného zákona a jeho prílohy v sume 980 €. Uvedená suma
súhlasí so sumou zaúčtovanou v účtovníctve. K vydaným povoleniam a rozhodnutiam boli priložené písomné
podklady, na základe ktorých mesto v zmysle vyššie citovaného zákona vyrubilo správny poplatok. Každý spis je
uzatvorený a je na neho vytvorený spisový obal s príslušným evidenčným číslom. Kontrolou neboli zistené
nedostatky.
1.2.7. Poplatky za ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav
Poplatok za ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác v zmysle zákona o správnych
poplatkoch bol v roku 2017 uhradený v súlade so zákonom o správnych poplatkoch a jeho prílohy V. časti
Stavebná správa položka 60a nasledovne:
- písm. a) ods. 1 – predĺženie platnosti stavebného povolenia poplatok pre právnickú osobu 100 € - vydané
jedno povolenie
- písm. a) ods. 2 – predĺženie platnosti stavebného povolenia poplatok pre fyzickú osobu 10 € - vydané jedno
povolenie
- písm. d) – ohlásenie reklamnej stavby poplatok 30 € - vydané boli 2 povolenia.
- písm. e) - ohlásenie drobnej stavby , stavebných úprav a udržiavacích prác pre:
1. právnickú osobu poplatok 30 € - vydaných boli 5 povolení.
2. fyzickú osobu poplatok 10 € - vydaných bolo 22 povolení.
- písm. f) - ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete poplatok 80 € - vydané boli 3 povolenia.
Spolu boli uhradené správne poplatky v zmysle citovaného zákona a jeho prílohy v sume 780 €. Uvedená suma
súhlasí so sumou zaúčtovanou v účtovníctve. K vydaným povoleniam boli priložené písomné podklady, na
základe ktorých mesto v zmysle vyššie citovaného zákona vyrubilo správny poplatok. Každý spis je uzatvorený
a j na neho vytvorený spisový obal s príslušným evidenčným číslom. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
1.2.8.

Poplatky za kolaudačné rozhodnutia

Poplatok sa vyberá na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - V. Časť Stavebná správa
v nasledovných položkách:
Položka 62a – návrh na kolaudačné rozhodnutia:
- písm. a) - na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom 35 € - boli vydané 2 kolaudačné rozhodnutia
-

písm. c) – na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25 € - boli vydané 2 rozhodnutia
2. bytových domov 50 € - boli vydané 3 rozhodnutia

-

písm. d) ods. 1-5 - na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu 20 € - bolo vydané jedno rozhodnutie,

-

písm. g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom
rozpočtovom náklade od 100 000 € do 500 000 € vrátane – poplatok 250 €. Bol vydané jedno rozhodnutie.

Spolu boli uhradené správne poplatky v zmysle citovaného zákona a jeho prílohy v sume 540 €. Uvedená suma
súhlasí so sumou zaúčtovanou v účtovníctve. K vydaným povoleniam boli priložené písomné podklady, na
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základe ktorých mesto v zmysle vyššie citovaného zákona vyrubilo správny poplatok. Každý spis je uzatvorený
a j na neho vytvorený spisový obal s príslušným evidenčným číslom. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
1.3. Vykonávanie finančnej kontroly pri hospodárení s verejnými prostriedkami v hotovosti
Povinná osoba mala vypracovanú internú smernicu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonávanie finančnej kontroly pri hospodárení s verejnými
prostriedkami. Kontrolou bolo zistené, že povinná osoba pri vykonaní základnej finančnej kontrole pri
hospodárení s prostriedkami v hotovosti dodržala ustanovenia §§ 6 a 7 zákona o finančnej kontrole a audite a Čl.
3 a Čl. 4 internej smernice Mesta Hnúšťa na vykonávanie finančnej kontroly pri hospodárení s verejnými
prostriedkami.
2. Zhodnotenie vykonanej kontroly
na základe vyššie popísaných skutočností môžeme konštatovať, že povinná osoba vedie evidenciu
správnych poplatkov v súlade s ustanovením § 15a ods. zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
zaúčtovanie kontrolovaných položiek v účtovníctve je v súlade s analytickou účtovnou evidenciou podľa
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa Metodického usmernenia MF SR k Opatreniu MF SR č.
MF/010175/2004 - 42, čo je v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo
podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov,
kontrolou bolo zistené, že správnosť a úplnosť evidovania poplatkov je v súlade s § 15 ods. 3 zákona č.
145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
overením formy a spôsobu platenia poplatkov, nebol zistený rozpor s § 7 ods. 4 citovaného zákona.
Poplatky boli uhrádzané hotovosti ( prevažná časť) a prevodom z účtu v banke.
náhodným štatistickým výberom jednotlivých dokladov prípadne spisov prislúchajúcich k vyberaným
správnym poplatkom nebol zistený rozpor s výškou vybraného poplatku a výškou poplatku pri porovnaní s
Prílohou „Prehľad sadzobníka“ k zákonu č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov pri určení sadzby
správneho poplatku podľa jednotlivých položiek sadzobníka.
3. Záver
Vykonanou kontrolou č. 1/2018 neboli zistené nedostatky a tak 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 len
správa o výsledku kontroly. Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy
povinnej osobe. Povinná osoba svojim podpisom potvrdzuje vrátenie všetkých dokladov potrebných ku kontrole..
Správa č. 1/2018 o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 15.02.2018.
Prerokovanie Správy č. 1/2018 o výsledku kontroly sa uskutočnilo dňa 16.02.2018.

Vypracovala a predkladá: Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa
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