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Návrh uznesenia	




Miestne zastupiteľstvo  



schvaľuje  

Správu z kontroly oddelenia finančného a hospodárskeho MÚ B-NM zameranú na evidenciu a výber daní





a/  s pripomienkami


b/  bez pripomienok




























Dôvodová správa







Na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM              na II. polrok 2013, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením           č. 17/07 dňa  11.6.2013 a v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy     MČ B-NM,  miestny  kontrolór s pracovníčkami útvaru kontroly vykonal kontrolu  oddelenia finančného a hospodárskeho MÚ B-NM zameranú na evidenciu a výber daní. Cieľom kontroly bolo preveriť predpisy a plnenie rozpočtovaných domácich daní v závislosti od stanovených sadzieb daní, t.j. za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie automaty a za užívanie verejného priestranstva za obdobie rokov 2011 a 2012.























S p r á v a 
z kontroly  oddelenia  finančného a hospodárskeho MÚ B-NM zameraná na evidenciu a výber daní
_________________________________________________________________




Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru kontroly vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2013, schváleného uznesením MZ MČ B-NM č. 17/07 dňa 11.6.2013 a v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, kontrolu  oddelenia  finančného a hospodárskeho MÚ B-NM zameranú na evidenciu a výber daní.
	Cieľom kontroly bolo preveriť predpisy a plnenie rozpočtovaných domácich daní v závislosti od stanovených sadzieb daní, t.j. za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie automaty a za užívanie verejného priestranstva za obdobie rokov 2011 a 2012.

Program kontroly bol zameraný na :

1. Evidenciu daňovníkov, sadzby a predpisy dane za psa

2. Evidenciu daňovníkov, sadzby a predpisy dane za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty

3. Evidenciu daňovníkov, sadzby a predpisy dane za užívanie verejného priestranstva

	Stav na úseku činnosti kontrolovaného oddelenia  bol zisťovaný  nepriamou  kontrolou, t.j. štúdiom predložených dokladov, súvisiacich s predmetom kontroly.  
	Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo zistené, že kontrolované činnosti boli zabezpečované nasledovne :

	Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM podľa § 15 ods.2 písm. a/ zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy sa uznieslo na nižšie uvedených všeobecne-záväzných nariadeniach /VZN/.

	Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na podmienky MČ B-NM rozpracovaný VZN č. 5/2004, ktoré bolo schválené MZ MČ B-NM dňa 14.12.2004 uznesením MZ č. 13/22 s účinnosťou od 1.1.2005. 
	Pre kontrolu evidencie a výberu daní MČ B-NM v roku 2011 platilo pôvodne VZN č.5/2004 v znení zmien a doplnení VZN č.5/2005, VZN č.2/2007, VZN č.3/2007, VZN č.22/2008 a VZN č.3/2009.
	Pre kontrolu evidencie a výberu daní MČ B-NM v roku 2012 bolo pôvodné VZN č.5/2004 zmenené VZN č.3/2011 s účinnosťou od 1.1.2012 v ktorom sú upravené sadzby jednotlivých miestnych daní.
Všeobecne záväzným nariadením MČ B-NM č.4/2012, ktoré bolo schválené MZ MČ B-NM dňa 26.6.2012 uznesením č.11/09 s účinnosťou od 1.1.2013, bolo VZN č.3/2011 doplnené.
Zmeny a doplnenia všeobecne záväzných nariadení súvisiacich s miestnymi daniami vyplynuli z dôvodu zmien a doplnení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady        a prehodnotenia sadzieb jednotlivých daní správcom dane v náväznosti na iné stanovené zámery MČ B-NM.
VZN MČ B-NM o miestnych daniach na území MČ B-NM platnými v danom kontrolovanom období boli upravené povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri vzniku a zániku daňovej povinnosti, druhy miestnych daní, ktoré MČ B-NM bude vyberať, sadzby daní, preukazné doklady a sankcie za porušenie tohto nariadenia.
Cieľom kontroly bolo preverenie vyrubovania daní daňovníkom podľa evidencie daňovníkov, sledovanie úhrad, vystavovania výziev na úhradu nedoplatkov v súlade so zákonom a vnútornými normami.
Na domáce dane za špecifické služby pre rok 2011 bol celkovo schválený rozpočet v čiastke 498.020,- €. Úpravou rozpočtu bol rozpočet navýšený na 499.500,- €. Skutočné plnenie bolo vo výške 469.069,39 €, t.j. plnenie na 93,9 %.
V roku 2012 boli dane za špecifické služby celkovo rozpočtované vo výške 483.451,- €. Úpravou rozpočtu bol rozpočet navýšený na 485.751,- €. Skutočné plnenie bolo vo výške 511.155,23  €, t.j. na 105,2 %.


k bodu 1/

Podľa § 3, ods. 2, zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, evidenciu psov vedie obec v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Podľa článku 44 ods. 2 písm. a/ Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská časť podľa osobitného predpisu vedie evidenciu psov nachádzajúcich sa na území mestskej časti, údaje z tejto evidencie a zmeny údajov v evidencii ohlasuje mesačne mestskej polícii. Za kontrolované obdobie bola mestskej polícii zasielaná priebežne aktualizácia evidencie psov na území MČ B-NM podľa jednotného systém vedenia evidencii psov a ich majiteľov v rámci Bratislavy /kontrola psov v uliciach obce/. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej, kde sa pes v danom roku prevažne nachádzal. Podmienky a podrobnosti držania psov na území MČ B-NM upravuje VZN MČ B-NM č.3/2010 v znení neskorších úprav, ktoré upravuje i podmienky vedenia psov v evidencii MČ B-NM.

Podľa vyššie uvedených predpisov obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je evidovaný a údaj o tom, či je nebezpečným psom. Obec je povinná držiteľovi psa za úplatu vydať náhradnú známku. Sumu ustanoví obec VZN. 	
	Daň za psa patrí do kategórie priamych miestnych daní. Uhrádzajú ich právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon a následne všeobecne záväzné nariadenie stanovuje určené platby v určenej výške a lehote. Právoplatné výmery dane za psa sú zapisované zodpovedným zamestnancom do podsystému programu daní a poplatkov. Predpis pohľadávky z vyrubených miestnych daní vychádza z tohto programu a obsahuje meno a priezvisko platiteľa, resp. názov firmy, adresu, variabilný symbol a predpísanú sumu k úhrade. Predpis pohľadávky sa predkladá na predpisnom poukaze vedúcemu referátu účtovníctva v termíne splatnosti. Vedúci referátu účtovníctva po kontrole odovzdáva predpisný poukaz poverenému pracovníkovi učtárne k zaúčtovaniu. 
	Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov a základom dane je počet psov s výnimkou psov chovaných na vedecké a výskumné účely, umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňová povinnosť zaniká v mestskej časti i v prípade, že pes už nie je chovaný v mestskej časti. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 
	V roku 2011 bol rozpočet dane za psa schválený v objeme 42.900,- € a naplnený vo výške 45.020,48 €, t.j. na 104,9 % plnenie. V uvedenom roku organizácia evidovala 2.198 daňovníkov.
	V roku 2012 bol rozpočet dane za psa schválený vo výške 41.000,- €, v upravenom objeme schválený na 43.300,- €. Skutočné plnenie bolo vo výške 44.020,33 €, t.j. na 101,7 %. V uvedenom roku bolo evidovaných 2.365 daňovníkov.
	Sadzba dane za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome bola VZN pre rok 2011 vo výške 49,49 € za rok a pre rok 2012 bola uvedená sadzba dane určená vo výške 50,- € za rok. Pre dôchodcov a invalidných dôchodcov bola sadzba dane rozdielna, t.j. 9,95 € za rok v roku 2011 a v roku 2012 to bolo 10,- € za rok.
	Sadzba dane za psa chovaného vo firme bola stanovená v roku 2011 na 66,38 € za rok a v roku 2012 na 70,- € za rok.
	Výška dane za psa závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti počas celého roka alebo iba časť roka. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí alikvotnú čiastku ročne dane.
	Prijatím VZN č.3/2011, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2012 bol doplnený § 2 ods.5 o bod 5/, t.j. určená daň vo výške 25,- € za psa adoptovaného z útulku a za sterilizovaného psa na základe písomného potvrdenia od zverolekára.
	Vyššie uvedené skutočnosti boli preverované na základe predložených dokladov súvisiacich s evidenciou daňovníkov, vystavených predpisných, odpisných a platobných poukazov, vystavených výziev na úhradu nedoplatkov, ako aj predložených dokladov daňovníkov poukazujúcich na úľavu na dani.

	Daňovníci písomne oznamujú vznik daňovej povinnosti na príslušnom tlačive správcu dane a k oznámeniu o vzniku daňovej povinnosti predkladajú ako doklad fotokópiu očkovacieho preukazu, z ktorého sú zrejmé údaje o psovi, ktorý je predmetom dane. Kontrolou úplnosti údajov o vlastníkovi, resp. držiteľovi psa a údajov súvisiacich s identifikáciou psov neboli zistené nedostatky.
	Kontrolou platobných výmerov daňovníkov, t.j. vyrubenej dane, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru               a v ďalších zdaňovacích obdobiach bez vyrubenia dane do 31.januára príslušného zdaňovacieho roka, kontrolná skupina nezistila rozdiely oproti zostave daňovníkov a dokladov súvisiacich s vyrubenou daňou. Daňovníci uhrádzajú vyrubenú daň  tromi spôsobmi: do pokladne MÚ B-NM, poštovou poukážkou, resp. prevodom na účet správcu dane. 
Kontrolou správnosti sadzby vyrubenej dane bolo zistené, že zodpovedná pracovníčka správne prihliadala pri stanovovaní sadzby na nahlásený predmet dane /pes starší ako 6 mesiacov/, základ dane /počet psov/ a dátum vzniku daňovej povinnosti.

	Kontrolou predpisných poukazov podľa jednotlivých mesiacov kontrolovaných rokov, zoznamu daňovníkov a zostavy dokladov, ktoré obsahujú variabilný symbol daňovníkov, meno, dátum odoslania predpisu a sumu predpísanej dane podľa druhu /s výmerom, resp. bez výmeru - za ďalšie zdaňovacie obdobie/ a generovanej zostavy nedoplatkov, bolo zistené, že stav predpísaných daní za psa k 31.12.2011 bol vo výške 44.298,84 €. Za uvedené obdobie boli dane uhradené vo výške 45.020,48 €. Ku koncu roka 2011 boli evidované nedoplatky daňovníkov súvisiacich s predmetnou daňou  vo výške salda 5.984,51 €. K dátumu 31.12.2012 boli dane predpísané vo čiastke 43.001,28 € a odpísané vo výške 144,19 €. Za uvedené obdobie boli dane uhradené vo výške 43.631,27 €. Ku koncu roka 2012 boli evidované nedoplatky daňovníkov súvisiacich s predmetnou daňou vo výške salda 7.382,89 €. 

	Kontrolou pohľadávok podľa doby splatnosti bolo preverené konto účtu 319 002 – daň  za psa a súvisiace doklady, t.j. zostava aktuálneho salda, pohľadávky podľa doby splatnosti, opravné položky /Smernica pre vedenie účtovníctva – Tvorba a účtovanie opravných položiek podľa doby splatnosti pohľadávky, t.j. 50 % po uplynutí 12 mesiacov a 100 % po uplynutí 24 mesiacov splatnosti/, zrušenie opravných položiek a hlavná kniha. Pohľadávky konta účtu 319 002 podľa doby splatnosti ku dňu 31.12.2012 boli vyčíslené v členení: do 1 roka – 2.339,27 €  a od    1 do 5 rokov – 346,33 €.

	Pri oznámení zániku daňovej povinnosti daňovníci predkladajú správcovi dane doklad o utratení psa alebo čestné vyhlásenie o úhyne, prípadne strate psa. Zároveň daňovníci vrátia správcovi evidenčnú známku  alebo predložia čestné vyhlásenie o jej strate. Pri oznámení zániku daňovej povinnosti z dôvodu zmeny majiteľa psa alebo držiteľa psa predkladá daňovník čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. Kontrolou dokladov súvisiacich so zánikom daňovej povinnosti, generovanej zostavy preplatkov, hlavnej knihy, odpisných poukazov, ako i platobných poukazov neboli zistené rozdiely. Spisové obaly obsahujú všetky potrebné údaje k oznámeniu o zániku daňovej povinnosti za psa podľa zákona č.582/2004 Z.z.  a VZN MČ B-NM o miestnych daniach /i potvrdenie veterinárneho lekára, v prípade eutanázie, fotokópia preukazu ZŤP, potvrdenie o sterilizácii psa, čestné prehlásenie o úhyne psa, zrušenie firmy, zmena bydliska, resp. vrátenie duplicitnej platby/. V uvedených prípadoch  je daňovníkom vrátená alikvotná časť uhradenej dane za psa /platobné poukazy/.
Koncom roku 2011 boli preplatky vyčíslené vo výške salda - 349,96 € a v roku 2012 vo výške - 354,24 €. 
	Kontrolou evidencie a predložených dokladov občanov MČ B-NM, ktorí boli oslobodení od dane za psa bolo zistené, že uvedení občania doložili požadované doklady preukazujúce oslobodenie od dane /osamelá osoba s príjmom na hranici životného minima, občan s ťažkým zdravotným postihnutím a občan, ktorý chová psa z dôvodu terapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny/, t.j. doklady o sociálnej odkázanosti, resp. iné doklady preukazujúce oslobodenie od dane /napr. preukaz ZŤP/.
Stavy predpisov úhrad, uskutočnených úhrad, nedoplatkov, resp. preplatkov    v porovnaní s hlavnou knihou /údaje účtu 309 002/ za kontrolované obdobia, t.j. rok 2011 a 2012, sú zhodné s počiatočnými stavmi k 1.januáru, obratmi MD a DAL a konečnými stavmi k 31.decembru.
	
		Kontrolou predpisov – správny poplatok referátu rozpočtu a miestnych daní boli preverené aj poplatky za stratu známky /pes/ podľa VZN č.3/2010, t.j. suma 3,32 €. V roku 2011 sa jednalo o celkovú sumu uhradenú za stratu známky v čiastke 232,40 € a v roku 2012 o celkovú sumu 202,52 €. Predpis obsahuje číslo platiteľa, evidenčné číslo starej známky, adresa platiteľa a variabilný symbol. Novú evidenčnú známku s novým číslom osobne prevezme platiteľ, resp. držiteľ psa. Vykonanie predbežnej kontroly podľa zákona č.502/2001 Z.z. je vyznačené zodpovednou pracovníčkou referátu.
	V súvislosti s vydávaním evidenčných známok, resp. náhradných evidenčných známok pre psa bolo preverené ich objednanie, fakturácia a uskladnenie evidenčných známok. V decembri roku 2010 boli dodané na základe objednávky kovové evidenčné známky pre psov. V roku 2011 a 2012 nebolo potrebné objednávať ďalšie. 
	Dodávateľ firma Šoto, s.r.o. vyfakturovala MÚ B-NM za výrobu kovových evidenčných známok pre psov sumu 1.310,19 €. Jednalo sa o 1001 ks štandardných „zlatých“ známok /1,00 €/ks/ a známky s označením „nebezpečný“ v počte 50 ks /2,00€/ks/. Dodané známky boli následne uschované v trezore pokladni MÚ B-NM. Oproti podpisu podľa potreby zodpovedná pracovníčka postupne preberá známky pre kontrolované oddelenie na ich ďalšie použitie.
	Záverom možno konštatovať, že správca dane pri správe miestnych daní postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, príslušnými ustanoveniami zákona 582/2004 Z.z. a VZN nariadeniami MČ B-NM.


k bodu 2/

	Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch, prístupných verejnosti.
	Kontrolou evidencie nevýherných hracích prístrojov, zdaňovacieho obdobia, sadzieb dane, úhrad a iných údajov, súvisiacich s vyrubovaním dane za nevýherné hracie prístroje, bol zistený skutkový stav nasledovný:
	V roku 2011 sú  registrovaní dvaja prevádzkovatelia s tromi hracími prístrojmi. Boli to firma Broci spol. s r. o. s dvomi biliardovými stolmi a firma Epermiso spol. s r.o. s jedným kusom PC hry Mega touch. Sadzba dane za každý kus hracieho prístroja bola 663,87 € ročne.  Firma Broci spol. s r. o. za dva biliardové stoly uhradila 1.327,74 € dňa 7.2.2011. Firma Epermiso spol. s r.o. za jednu PC hru Mega touch  uhradila sumu 478,35 € dňa 5.5.2011, ako alikvotnú čiastku za obdobie od 13.4.2011 do 31.12.2011. Spolu bolo vybraných 1.806,09 €.
	V roku 2012 bola sadzba dane za nevýherné hracie prístroje upravená VZN č.3/2011, a to na sumu 670,- € za jeden nevýherný hrací prístroj na rok. V uvedenom roku sa daň platila za jeden nevýherný hrací prístroj, a to firma Epermiso spol. s r.o. za jednu PC hru Mega touch, čo bolo oproti predchádzajúcemu roku pokles             o 2 prístroje. Podľa vyjadrenia zodpovednej pracovníčky prístroje sa presúvajú na rôzne miesta v meste z dôvodu ich efektívneho celoročného využívania a daň sa neplatí za počítače, ktoré sú určené na poskytovanie informácií v internetových kaviarňach.

	Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Od dane je oslobodený aj daňovník, prevádzkujúci automaty predávajúce prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb, a to na základe doloženia tlačiva, požadovaného správcom dane. 
	Základom dane za kalendárny rok pre fyzické a právnické osoby, podnikajúce na území MČ B–NM, je počet predajných automatov, násobený sadzbou za jeden predajný automat. Sadzba dane je rozlíšená v zmysle VZN MČ BA-NM č.5/2004, a to podľa toho, či predajný automat je umiestnený na verejne prístupnom mieste alebo je umiestnený v budovách, v priestoroch prístupných verejnosti. V roku 2011, správca dane MČ B-NM, evidoval 15 daňovníkov s počtom 72 ks predajných automatov, ktorým bola vyrubená daň podľa VZN pre MČ BA-NM č.15/2004 v znení neskorších úprav. Z tohto počtu 9 ks predajných automatov bolo umiestnených v priestoroch prístupných verejnosti a sadzba dane bola 232,35 € za kus a rok. Zvyšných 63 ks predajných automatov spĺňalo náležitosť umiestnenia vo verejných budovách v priestoroch prístupných verejnosti a sadzba dane bola 99,58 € za jeden kus a rok. Spolu bolo vybraných 8.345,58 €, čo je plnenie na 98,8 % voči plánu.  
	V roku 2012 boli sadzby dane za predajné automaty upravené VZN č.3/2011, a to za predajný automat umiestnený na verejne prístupnom mieste na 240,- € za rok a za predajný automat umiestnený v budovách, v priestoroch prístupných verejnosti na 100,- € za rok. V uvedenom roku bolo evidovaných 13 daňovníkov s počtom       68 predajných automatov. V rozpočte bol predpokladaný celkový príjem v objeme 8.440,- €. Skutočný príjem bol vo výške 9.450,68 €, čo je voči upravenému plánu 112,0 % plnenie. V prípade ukončenia prevádzkovania predajných automatov na základe oznámenia daňovníka, bola správcom dane, v súlade so zákonom                 č. 511/1992 Z. z. v znení n.p., vrátená daňovníkovi pomerná časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Poverenou pracovníčkou kontrolovaného referátu je zabezpečené sledovanie úhrad predmetnej dane, ako i vystavovanie výziev na úhradu nedoplatkov. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti kontrolná skupina hodnotí stav na preverovanom úseku činnosti za postačujúci.


k bodu 3/
		
	Vykonanou kontrolou činností, súvisiacich so zabezpečením správy dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle príslušných právnych noriem                     a VZN MČ B-NM č. 5/2004 o miestnych daniach na území MČ B-NM v znení neskorších úprav, bolo preukázané nasledovné : 
	Predmetom	dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, pričom :
- verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR BA, zverené do správy mestskej časti a pozemky vo vlastníctve mestskej časti, vrátane miestnych komunikácií III. a IV. triedy a všetky ostatné pozemky vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, ktoré daňovník užíva v súlade                 s rozhodnutím na osobitný účel alebo v súlade s oznámením o povolení vyhradeného parkovania na miestnej komunikácii III. alebo IV. triedy.  
- osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, dočasné parkovanie motorového vozidla na spoplatňovaných parkoviskách a pod.. 
	Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Bolo zistené, že daňovníci sú vedení v evidencii  /PC zostava/ za kalendárny rok. V roku 2011 tvorilo predmetnú evidenciu 1 013 daňovníkov a v roku 2012 to bolo 1 095 daňovníkov. Základom  predmetnej  dane  je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Sadzbu uvedenej dane za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň upravuje § 3, bod 6 VZN MČ B-NM č. 5/2004 v znení úprav. 	
	V zmysle VZN MČ B-NM o miestnych daniach, daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia užívania verejného priestranstva. Daňovník má povinnosť oznámiť správcovi dane  svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva a splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Preverením vyššie uvedeného bolo  zistené, že ako podklad k oznamovacej povinnosti k vzniku daňovej povinnosti bolo  daňovníkmi vyplnené tlačivo správcu dane s uvedením potrebných údajov o fyzickej osobe, resp. právnickej osobe /meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, obchodný názov firmy, IČO a i. údaje/. Predmetné oznámenie obsahovalo i údaj, týkajúci sa  účelu a miesta užívania verejného priestranstva, dňa vzniku daňovej povinnosti, dňa zániku daňovej povinnosti - pri ukončení užívania verejného priestranstva, doby užívania verejného priestranstva, čiže celkový počet aj začatých dní užívania verejného priestranstva /pri ukončení užívania verejného priestranstva/, povolenej výmery v m2 a skutočnej výmery užívania verejného priestranstva /pri ukončení užívania verejného priestranstva/.
	Vykonanou kontrolou bolo zistené, že miestna daň za užívanie verejného priestranstva bola povereným zamestnancom vyrubená platobným výmerom, resp. rozhodnutím na miestnu daň, pričom daň do výšky 331,93 € bola hradená do pokladne MÚ, prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou správcu dane a nad 331,93 € len prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou správcu dane. Preverením náhodne vybraných dokladov /platobný výmer, resp. rozhodnutie/ so zameraním na  výpočet dane za užívanie verejného priestranstva  podľa jednotlivých sadzieb dane   v zmysle VZN MČ B-NM č. 5/2004 v znení úprav, neboli zistené nezrovnalosti. Platobné výmery obsahovali náležitosti v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z.           o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p., t.j. číslo            a dátum rozhodnutia, požadované údaje o daňovníkovi, výpočet dane, lehota plnenia daňovej povinnosti, odôvodnenie s uvedením skutočností, na základe ktorých bolo rozhodnutie vydané, poučenie o odvolaní a iné náležitosti. 
	Pri vzniknutom nedoplatku na dani za užívanie verejného priestranstva bola zamestnancom kontrolovaného subjektu zaslaná daňovníkovi výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, resp. pohľadávka bola postúpená k ďalšiemu vymáhaniu na odd. právne a správy majetku MÚ B-NM. Z predložených dokladov bolo zistené, že    k 31.12.2011 boli evidované pohľadávky na predmetnej dani vo výške 84.987,04 €.   Z uvedenej sumy boli platobné výmery na miestnu daň za užívanie verejného priestranstva  v celkovej výške 45.421,80 €  zrušené Finančným riaditeľstvom SR BA  /napr.  fy Belstav SK s r.o., AMC Správa nehnuteľností s r.o. a i./. Rozhodnutie           o zrušení platobného výmeru  na daň bolo vydané na základe odstúpenia odvolania sa daňového subjektu voči platobnému výmeru v zákonnej lehote z rôznych dôvodov. K 31.12.2012 predstavovali pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva sumu  14.785,65 €, z toho v najvyššej sume 3.598,22 € fy Kubalastav    s r.o. a v sume 2.310,88 € fy. Immocapital Investmens s r.o..
	Kontrolou náhodne vybraných dokladov, súvisiacich s daňou za užívanie priestranstva, ako napr. rekonštrukcia kanalizačnej prípojky, zariadenie staveniska, umiestnenie lešenia, kontajnera, ambulantný predaj, osadenie obrubníka chodníka, oprava izolácie domu, zriadenie letnej terasy, parkovacie miesta a i., bolo ďalej preukázané, že predmetná daň bola vyrubená platobným výmerom, resp. rozhodnutím na základe rozhodnutia na zvláštne užívanie verejného priestranstva, resp. oznámenia o povolení zvláštneho užívania verejného priestranstva, vydaného odd. VaI MÚ B-NM. V prípade ukončenia rozkopávky pri zvláštnom užívaní miestnej komunikácie III. a IV. triedy, bolo predmetné užívanie zápisnične odovzdané daňovým subjektom  a prevzaté zamestnancom odd. VaI MÚ B-NM.
	V súvislosti s oslobodením od predmetnej dane, resp. poskytnutím úľav na dani vo výške 50% alebo 65%, neboli zistené nedostatky. Kontrolovaný subjekt postupoval v súlade s VZN  MČ B-NM č. 5/2004 v znení úprav. V zmysle cit. VZN oslobodenie od dane sa dotýka prípadov, ako odstraňovanie havárií, invalidný občan s ťažkým zdravotným postihnutím, verejný záujem - akcie bez vstupného a i.. Predmetné VZN č. 5/2004 vymedzuje zníženie dane vo výške 50% v prípade nevyhnutných opráv bytových domov, užívanie parkovacích boxov bez časového obmedzenia a i.. Poskytnutie úľavy na dani vo výške 65% sa týka užívania parkovacích boxov s časovým obmedzením. 
	Daň za užívanie verejného priestranstva bola na rok 2011 rozpočtovaná          v objeme 195.900,- € a plnenie predstavovalo čiastku 160.257,24. €, t.j. 81,8 %-né plnenie. Na rok 2012 sa predmetná daň v rozpočte plánovala vo výške 175 tis. €       a príjem bol naplnený vo výške 205.417,22. €, t.j. 117,4 %-né plnenie. 	
	Na základe vyššie uvedených  skutočností, kontrolná skupina hodnotí stav na úseku činností, súvisiacich so zabezpečením správy dane za užívanie verejného priestranstva za postačujúci.

Referát miestnych daní nezabezpečuje vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť miestnym zisťovaním na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v súlade so zákonom SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení n. p. i v nadväznosti na ods. 11/ a 12/             § 5 VZN č. 5/2004 o miestnych daniach na území MČ B-NM. Referát spolupracuje pri sledovaní podnikateľských aktivít prevádzkovateľov predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov s pracovníkmi oddelenia verejného poriadku MÚ    B-NM.

Záver:

	Kontrolná skupina, na základe skutočností uvedených v správe z kontroly oddelenia finančného a hospodárskeho MÚ B-NM, zameranej na evidenciu a výber daní, hodnotí stav zabezpečenia ich činností ako postačujúci. Z uvedeného dôvodu bol vypracovaný záznam z predmetnej kontroly bez návrhu na odstránenie nedostatkov. Nedostatky menej závažnejšieho charakteru boli odstránené v priebehu samotného výkonu kontroly.  
	Kontrola bola vykonávaná za obdobie rokov 2011 a 2012 s cieľom preveriť súvisiace predpisy a plnenie rozpočtovaných daní v závislosti od stanovených sadzieb, preverenie vyrubovania daní podľa evidencie daňovníkov, sledovanie úhrad, vystavovanie výziev na úhradu nedoplatkov v súlade so zákonom a vnútornými normami miestneho úradu.
	V súvislosti s kontrolou možno konštatovať, že zodpovední zamestnanci MÚ B-NM pri svojej práci dodržiavajú všeobecne záväzné, ako i vnútorné predpisy a plnia si svoje pracovné úlohy zodpovedne a na požadovanej úrovni.

	Nezávisle je potrebné upozorniť na nepostačujúce zabezpečenie vyhľadávacej a kontrolnej činnosti miestnym zisťovaním na území MČ B-NM v súlade so zákonom SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení n.p. i v náväznosti na prijaté VZN MČ B-NM.






Uznesenie z 19. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 17. decembra 2013
 
19/07   Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia finančného a hospodárskeho MÚ B-NM zameranú na evidenciu a výber daní
             - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  22						                                          	                           	                 proti :   0					 					                           zdržali sa :   0







