
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava bola 

vykonaná  kontrola dodržiavania  VZN o miestnych daniach 

položky daň za ubytovanie.  Kontrolovaným obdobím boli 

roky  2015, 2016. 

Na území mesta Rožňava za sledované obdobie bolo prihlásených 19 poskytovateľov odplatného 

ubytovania. Počas kontroly boli z internetových stránok zistení ďalší dvaja ubytovatelia, ktorí boli 

vyzvaní na  splnenie si povinnosti  podľa §15 platného VZN. 

 Podľa schváleného  VZN platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne  poskytuje 

prechodné ubytovanie. Má povinnosť    vyberať  daň  vo výške 0,83€ na osobu a prenocovanie od 

daňovníka , ktorým je fyzická osoba , ktorý sa v zariadení prechodne odplatne  ubytuje. O vybratej 

dani  vedie prevádzkovateľ evidenciu v knihe ubytovaných. 

Vybratú daň platiteľ odvádza  správcovi  dane mesačne do 5. dňa  nasledujúceho mesiaca, v tom 

istom termíne  je povinný písomne podať správcovi dane hlásenie o odvode dane za ubytovanie. 

Platiteľ dane je povinný  písomne oznámiť správcovi dane, že začal poskytovať odplatné prechodné 

ubytovanie, do 30 dní odo dňa  vzniku tejto skutočnosti na  predpísaných tlačivách. 

 
Zistené nedostatky a návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov: 

Boli prekontrolované daňové spisy jednotlivých platiteľov dane, pričom bolo zistené, že: 

1.  platitelia  dane nepodávajú hlásenia o odvedenej dani v lehote stanovenej VZN, toto zistenie sa 

vyskytovali u všetkých platiteľov dane za ubytovanie. (Konkrétne zistenia  sa nachádzajú 

v kontrolnom spise.) 

2. Platitelia dane neodvádzajú vybratú daň od ubytovaných v lehote stanovenej VZN, t.j. do 5. dňa 

nasledujúceho mesiaca. 

Správca dane  nevyužil možnosť podľa zákona o správe daní  vyzvať daňových dlžníkov, ktorí v lehote 

neodvádzali vybratú daň, aby  daň odvádzali v zmysle platného VZN. 

3. Plnenie rozpočtu 

V roku 2015 bol plánovaný príjem do rozpočtu mesta z dane za ubytovanie vo výške 14.000 €. 

Skutočný príjem bol vo výške  14 492 €. Porovnaním upraveného rozpočtu a skutočného výberu dane 

za ubytovanie  bolo zistené, že príjmy dane za ubytovanie boli v roku 2015 splnené na  103,51%. 

V roku 2016 je naplánovaný príjem do rozpočtu mesta z tejto položky vo výške 15 000 €. Zaúčtovaný 

príjem z tejto dane bol do konca mesiaca júl vo výške  6 866,61 €. Ubytovacia kapacita na území 

mesta Rožňava v kontrolovanom období zmenená nebola. 

Odporúčanie: 

1. Odporúčame vo VZN o miestnych daniach   urobiť zmenu lehoty na predkladanie hlásenia aj 

na  odvod dane z 5. dňa na 15. deň v nasledujúcom mesiaci, aby sa predchádzalo 

oneskoreným úhradám vybratej dane a oneskorenému predkladaniu daňových hlásení. 

2. Odporúčame vykonávať  periodicky daňovú kontrolu  u jednotlivých  poskytovateľov  

odplatného ubytovania  spolu s vyhľadávacou činnosťou. 

 



Správa z výsledku finančnej kontroly bola  s prednostkou mestského úradu aj so zodpovednou 

zamestnankyňou prerokovaná. 


