
Správa z kontroly   ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Rožňava - 
položky daň za psa  za roky 2016 - 2017

Kontrola   dodržiavania  ustanovení  príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Rožňava - položky daň za psa  za roky 
2016   bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta Rožňava na 2. polrok 2018.

Kontrolované obdobie: 2016 – 2017

Platná legislatíva :

1. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
2. Zákon č.  582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znp.
3. Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znp.
4. Zákon  č.  523/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. VZN  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
6. Smernica na vymáhanie pohľadávok mesta

Daň za psa je miestnou daňou, ktorú môže ukladať mesto. Podľa platného VZN o miestnych 
daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  na  území 
mesta Rožňava:

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
a) 13,62 € za psa chovaného v rodinnom dome alebo pri rodinnom dome
b) 30,01 € za psa chovaného v budovách povahy bytových domov
c) 13,62 € za psa chovaného v inej výstavbe alebo pri inej výstavbe.

Zníženie dane a oslobodenie od dane
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytne zníženie vo výške 50% daňovej povinnosti dane za
psa:
a) ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá nadobudla psa z útulku
zvierat v Rožňave. Úľava sa vzťahuje len na prvého vlastníka alebo držiteľa psa
b) ktorý bol sterilizovaný a čipovaný.
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorý je vo výcvikovej
škole, kde je vychovávaný a cvičený za účelom vodenia zrakovo postihnutých osôb.
(3) Zníženie dane a oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje pri podaní priznania
dokladom, preukazujúcim dôvod zníženia alebo oslobodenia, najmä potvrdením o prevzatí
psa z útulku v Rožňave, potvrdením veterinárneho lekára o vykonanej sterilizácii alebo
potvrdením Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, že ide o psa vo výcvikovej škole.
Ak nárok na zníženie alebo oslobodenie vznikne alebo daňovník ho preukáže v priebehu



zdaňovacieho obdobia po vyrubení dane, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa
poskytne od 01.01. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

V schválenom rozpočte na rok 2016 bol plánovaný príjem v položke daň za psa: 24 000  €, 
skutočnosť bola 23 937  €, čo znamená   99,74 % plnenie rozpočtu . V schválenom rozpočte 
na rok 2017 bol plánovaný príjem v položke daň za psa: 24 000 €, skutočnosť bola 23 916 €, 
čo je   99,65 % plnenie rozpočtu. Správca dane /Mesto Rožňava/ vyruboval daň za psa v roku 
2016 a 2017 rozhodnutím. Daňovník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba podáva 
daňové priznanie za psa. Občan prihlasuje psa  do evidencie na mestskom úrade  evidenčným 
listom.  Pri  vzniku  daňového  nedoplatku  správca  dane  zasiela  daňovníkom  výzvu   na 
zaplatenie  nedoplatku  spravidla  dvakrát  ročne.   Podľa  platnej  internej  Smernice  na 
vymáhanie  pohľadávok  mesta,  čl.  2  ods.  2  odbor  finančný,  miestnych  daní  a poplatkov 
priebežne  zisťuje  u   daňových  dlžníkov   u ktorých  daňový  nedoplatok  za  predchádzajúce 
kalendárne roky, ktorý doposiaľ nie je vymáhaný, presahuje výšku 160 €. Pri dosiahnutí tejto 
výšky  sa  pristupuje  k ich  vymáhaniu.  Za  rok  2016  Mesto  Rožňava  evidovalo  daňové 
nedoplatky na dani za psa vo výške 11 650,42 €,  z toho boli  vo výške 6 196,15 € exekučne  
vymáhané a vo výške 716,90 €   boli prihlásené  do dedičského konania. Za rok 2017 boli 
evidované  daňové nedoplatky  na  tejto  dani  vo  výške 12 710,44 €,  z  toho exekučne boli 
vymáhané  vo  výške   8  409,08  €,  prihlásené  boli  do  konkurzu  vo  výške   81,72  €  a  do 
dedičského konania   vo výške 901,16 €. Mesto Rožňava vykonáva  vyhľadávaciu  činnosť 
každoročne  prostredníctvom  doručovateliek  platobných  výmerov,  taktiež  v spolupráci 
s mestskou políciou o čom boli  predložené úradné záznamy.  Na základe týchto zistení  sa 
posielajú výzvy na prihlásenie psa do evidencie.   Ak majiteľ psa   do určenej lehoty psa  do 
evidencie neprihlási, správca dane vyrubí daň z úradnej moci.

Zistené nedostatky pri kontrola náhodne vybraných daňových spisov: Pri  daňovom priznaní, 
kde sa odhlasuje pes vo viacerých prípadoch chýbal dátum vyplnenia daňového priznania. 
 Pečiatka podateľne s dátumom  podania daňového priznania na daňových priznaniach bola. 
Iné nedostatky pri kontrole zistené neboli. Z kontroly bola vypracovaná správa.


