Správa z kontroly bežných príjmov – príjem z daní za užívanie verejného
priestranstva za roky 2016 -2017
Kontrola vykonaná podľa § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších prepisov a podľa základných pravidiel finančnej kontroly §20-§22 zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2018.
Cieľ FKM: Finančná kontrola bežných príjmov- príjem z daní za užívanie verejného
priestranstva za roky 2016-2017
Kontrolované obdobie:

roky 2016-2017

Platná legislatíva:
- Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v platnom znení,
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Rožňava,
-Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien,
- zák. č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok
Vymedzenie niektorých pojmov:
Verejným priestranstvom mesta Rožňava pre účely tohto VZN rozumieme všetky verejnosti
prístupné pozemky v meste Rožňava vo vlastníctve mesta Rožňava, najmä:
-

zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami, vydláždené, príp. aj inak upravené
plochy pre obyvateľov a pod.
všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od
priekopy po priekopu

-

vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov

-

námestia.

Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie najmä :
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
- napr. stôl, motorové vozidlo, a pod.
b) umiestnenie predajného zariadenia alebo zariadenia na prezentáciu tovaru a služieb
a vystavenie tovaru pred prevádzkou
c) umiestnenie stavebného zariadenia alebo zabezpečenie oblasti pracoviska počas
stavebných prác
- napr. lešenia, oplotenia, stavebných mechanizmov
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií

e) umiestnenie dočasnej skládky - napr. skládka komunálneho odpadu, skládka sutiny
alebo kameňov, skládka zeminy, skládka nepotrebných prebytkov z domácností,
skládka materiálu
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska -napr. vyhradenie priestoru pre
motorové vozidlo, súvislé státie na tom istom mieste
g) umiestnenie prenosnej garáže
h) umiestnenie zariadenia alebo vyhradenie verejného priestranstva na usporiadanie
kultúrnych, športových, propagačných alebo prezentačných podujatí, mítingov,
zhromaždení, umiestnenie tribúny
i) umiestnenie prenosného informačného, propagačného, reklamného zariadenia,
apilónu, pútača
j) prekopávka - rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo
vykonávania plánovanej údržby inžinierskych sietí, verejných sietí a rozvodov.
Verejné priestranstvo mesta Rožňava je členené na dve zóny.
Za súvislé státie vozidlom sa považuje také umiestnenie vozidla, počas ktorého vlastník alebo
prevádzkovateľ vozidla jeho polohou bráni všeobecnému užívaniu verejného priestranstva
všetkými účastníkmi najmenej po dobu jedného mesiaca.
Všeobecná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
- I. zóna 0,34 €
- II. zóna 0,27 €
za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň,
pokiaľ v ďalších ustanoveniach tohto paragrafu VZN nie je stanovená alebo určená iná
sadzba.
(2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je :
a) za umiestnenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb alebo
zariadenia na prezentáciu tovaru a služieb a vystavenie tovaru pred prevádzkou
- I. zóna

0,41 €/m2/deň

- II. zóna

0,31 €/m2/deň

b) za umiestnenie letnej záhradky pri reštauračnom zariadení

- v období od 1. 5. do 30. 9. 0,04 €/m2/deň
- v období od 1. 10. do 30. 4. 0,02 €/m2/deň
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
0,27 €/m2/deň - za zariadenia slúžiace na podnikateľské účely
(šapitó, kolotoč, strelnica a pod.)
0,04 €/m2/deň - za obslužné zariadenia

(maringotky, dopravné mechanizmy a pod.)

d) za umiestnenie dočasnej skládky na dobu najviac 30 dní
- I. zóna

0,41 €/m2/deň

- II. zóna

0,31 €/m2/deň

e) za umiestnenie prenosnej garáže pre jedno osobné motorové vozidlo
- I. zóna

31,08 € mesačne pre jedno osobné motorové vozidlo

- II. zóna

20,72 € mesačne pre jedno motorové vozidlo

f) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, za vyhradenie priestoru pre
motorové vozidlo alebo súvislé státie vozidlom
- I. zóna

31,08 € mesačne pre jedno motorové vozidlo

- II. zóna

20,72 € mesačne pre jedno motorové vozidlo

g) za umiestnenie stavebného zariadenia alebo zabezpečenie oblasti pracoviska počas
stavebných prác, napr. lešenia, oplotenia, stavebných mechanizmov, veľkokapacitného
kontajnera
- I. zóna

0,31 €/m2/deň

- II. zóna

0,21 €/m2/deň

h) za umiestnenie zariadenia alebo vyhradenie verejného priestranstva na usporiadanie
kultúrnych alebo športových podujatí
- I. zóna

0,31 €/m2/deň

- II. zóna

0,21 €/m2/deň

i) za umiestnenie zariadenia alebo vyhradenie verejného priestranstva na usporiadanie
propagačných alebo prezentačných podujatí, mítingov, zhromaždení- I. zóna 3,11
€/m2/deň
- II. zóna
j)

k)

2,07 €/m2/deň

za umiestnenie prenosného informačného, propagačného, reklamného zariadenia,
reklamného apilónu alebo pútača do 1 m2 pôdorysnej plochy
- I. zóna

10,36 € mesačne za 1 zariadenie

- II. zóna

8,29 € mesačne za 1 zariadenie

za umiestnenie prenosného informačného, propagačného, reklamného zariadenia,
reklamného apilónu alebo pútača nad 1 m2 pôdorysnej plochy
- I. zóna

51,80 € /m2/mesačne

- II. zóna

25,90 € /m2/mesačne

l) za prekopávku - rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo
vykonávania plánovanej údržby inžinierskych sietí, verejných sietí a rozvodov,
vrátane plochy skládky vykopanej zeminy a dotknutej zelene
- I. zóna

0,31 €/m2/deň

- II. zóna

0,21 €/m2/deň.

Vykonanou kontrolou bol preverený postup pri výkone správy dane, evidovanie daňovníkov,
vyrubovanie dane, sankcie, miestne zisťovanie, dodržiavanie lehôt a pod.
Kontrolou boli preverené spisy daňových subjektov za roky 2016 – 2017.
Ku kontrole boli predložené platobné výmery, ktorými sa vyrubila miestna daň daňovníkom.
Nedostatky boli zistené u nasledujúcich daňovníkov:
Autostop RV s.r.o. Rožňava, rozhodnutie č.1500013312/2017 zo dňa 8.8.2017 záber
verejného priestranstva na vystavenie jedného auta 4m2 na základe podanej žiadosti.
2. Autostop RV s.r.o. Rožňava, rozhodnutie č.1500013312/2017 zo dňa 9.3.2017 záber
verejného priestranstva na vystavenie jedného auta 3m2 na základe podanej žiadosti.
Žiadosť bez dátumu a podpisu daňovníka.
3. Autostop RV s.r.o. Rožňava, rozhodnutie č.1500013312/2017 zo dňa 21.4.2017
záber verejného priestranstva na vystavenie jedného auta 3m2 na základe podanej
žiadosti na 4m2. Žiadosť bez dátumu a podpisu daňovníka.
4. Kvetinárstvo Mirka rozhodnutie zo dňa 27.2.2017 – chýba vyznačenie právoplatnosti
rozhodnutia.
5. Wexim truck s.r.o. Rožňava, rozhodnutie č.1500017492/2017 zo dňa 17.7.2017 záber
verejného priestranstva na vystavenie jedného auta 6m2 na základe podanej žiadosti.
6. Autostop RV s.r.o. Rožňava, rozhodnutie č.1500013312/2016 zo dňa 2.11.2016
záber verejného priestranstva na vystavenie jedného auta 3m2 na základe podanej
žiadosti. Žiadosť bez dátumu a podpisu daňovníka.
7. Autostop RV s.r.o. Rožňava, rozhodnutie č.1500013312/2016 zo dňa 27.9.2016
záber verejného priestranstva na vystavenie jedného auta 3m2 na základe podanej
žiadosti. Žiadosť bez dátumu.
8. Wexim truck s.r.o. Rožňava, rozhodnutie č.1500017492/2016 zo dňa 8.8.2016 záber
verejného priestranstva na vystavenie jedného auta 6m2 na základe podanej žiadosti.
9. Autostop RV s.r.o. Rožňava, rozhodnutie č.1500013312/2016 zo dňa 22.8.2016
záber verejného priestranstva na vystavenie jedného auta 3m2 na základe podanej
žiadosti. Súhlas bol daný na 8 m2, vyrubené za 6m2.
Ku kontrole boli doložené záznamy z kontrol na mieste, ktoré boli vykonané dňa 6.4.2016 ,
18.7.-19.7.2017. Dňa 6.4.2016 bola vykonaná kontrola užívania verejného priestranstva
a dodržania podmienok uvedených v súhlasnom stanovisku Mesta Rožňava k záberu
verejného priestranstva.
Kontrolu vykonala zamestnankyňa mestského úradu spolu
s hliadkou mestskej polície. Bolo skontrolovaných 7 subjektov ktoré mali vydaný súhlas na
záber verejného priestranstva. U troch subjektov bolo zistené, že zabrali väčšiu výmeru ako
to uviedli vo svojej žiadosti. Správca dane rozdiely dorubil. V dňoch 18.7.2017 a 19.7.2017
bola tiež vykonaná kontrola užívania verejného priestranstva a dodržania podmienok
uvedených v súhlasnom stanovisku Mesta Rožňava k záberu verejného priestranstva.
Kontrolu vykonala zamestnankyňa mestského úradu spolu s hliadkou mestskej polície. Bolo
skontrolovaných 10 subjektov ktoré mali vydaný súhlas na záber verejného priestranstva.
U šiestich subjektov bolo zistené, že zabrali väčšiu výmeru ako to uviedli vo svojej žiadosti.
Správca dane rozdiely dorubil.
1.

Plnenie rozpočtu v položke príjmov z daní užívanie verejného priestranstva
rok

2016

2017

rozpočet

26 000

31 000

plnenie rozpočtu

31 666,74

36 044,31

percento plnenia rozpočtu

121,795%

116,272%

Vydané platové výmery za záber verejného priestranstva:
Rok 2016: propagácia 2, športové a kultúrne podujatia 2, všeobecná sadzba 3, prekopávky 15,
predajné zariadenia 16, stavebné zariadenia 72, taxislužba 9, letné záhrady 31, apilóny 10,
spolu vydaných 177 platobných výmerov.
Rok 2017: prekopávky 3, skládky 5, garáže 6, kultúrne a športové podujatia 2, propagácia 1,
cirkus 1,predajné zariadenia 16,všeobecná sadzba 4,, stavebné zariadenia 104, letné záhrady
24, apilóny 11, trvalé parkovanie 14, spolu 253 vydaných platobných výmerov.
Odporúčania:
1. Podľa zistenia z dostupných zdrojov o rozmeroch motorových vozidiel je minimálny
záber jedným motorovým vozidlom ( malé osobné motorové vozidlo) 7,5-8m2.
Správca dane vyruboval daň na základe žiadostí daňovníkov, nepreveril skutočný
záber verejného priestranstva, čím došlo ku kráteniu dane za sledované obdobie. Do
budúcna odporúčame prekontrolovať správnosť určenia veľkosti zabratého verejného
priestranstva kontrolou na mieste, resp. určením veľkosti priestranstva podľa verejne
dostupných údajov.
2. Vykonávať častejšie kontroly záberu verejného priestranstva v spolupráci s mestskou
políciou.

