Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri poslednej
kontrole v roku 2017

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: PhDr. Monika Kocková, hlavná kontrolórka
Povinná osoba: Obec Hontianske Nemce, Hontianske Nemce č. 500, 962 65
Predmet finančnej kontroly: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
zistených pri poslednej kontrole v roku 2017
Kontrolované obdobie: 2017
Termín začatia kontroly: september 2018
Cieľ finančnej kontroly: Zistiť, aké opatrenia sa prijali na odstránenie nedostatkov
z poslednej kontroly v roku 2017. Preveriť, s akou účinnosťou obec ako správca daní
vymáhala daňové pohľadávky splatné do 31.12.2017. Skontrolovať zákonnosť, účinnosť
hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení s majetkom obce.

Plnenie miestnych daní a poplatkov za roky 2016 a 2017
Vo všetkých vybraných položkách môžem konštatovať stúpajúci vývoj nedoplatkov.
Takmer zdvojnásobnený je nedoplatok dane za byty, psa a poplatok za vývoz komunálneho
odpadu.
rok
predpis
úhrada
nedoplatok
Daň z pozemkov 2016
45 283, 70
45 101, 57
182,13
2017
35 854,51
31 648,94
4 205,57
Daň zo stavieb
2016
30 336,06
29 841,00
495,06
2017
28 381,57
27 703,07
678,50
Daň z bytov
2016
531,83
517,13
14,70
2017
547,15
518,49
28,66
Daň za psa
2016
1 641,16
1564,16
77,00
2017
1607,33
1448,33
159
Popl.za vývoz
2016
20 169,84
18 858,73
1 311,11
KO
2017
20 800,70
18 253
2 547,70

Prehľad nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch
Obec rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkoch a vykonáva ich
správu v rámci originálnej pôsobnosti. Vo všeobecnosti je daňová oblasť pre obec jednou
z najpodstatnejších, nakoľko dane tvoria väčšinu jej príjmov.
Podľa VZN o miestnych daniach má obec Hontianske Nemce zavedenú daň
z nehnuteľností (z pozemkov, zo stavieb a z bytov), daň za psa, daň za užívanie verejného
priestranstva, daň za ubytovanie a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Napriek širokej kompetencie obce vo veciach zavádzania miestnych daní a miestneho
poplatku a ich následnej správy je obecné zastupiteľstvo pri tvorbe VZN obce v danej veci
viazané kogentnými ustanoveniami zák. č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, napr. vo vzťahu k zdaňovaciemu
obdobiu, ktorým je podľa ust. §3 cit, zákona vždy kalendárny rok.

Zistený stav:
Pri kontrole prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z poslednej kontroly zo dňa
7.2.2017 sa vychádzalo zo stavu z roku 2016. Následne sa kontrolou zisťoval aktuálny stav,
či sa prijali navrhované opatrenia k 31.12.2017.

Vývoj daňových nedoplatkov má stúpajúcu tendenciu pri dani za pozemky, byty a psa
a poplatku za vývoz komunálneho odpadu.
Nedoplatky k 31.12.2016
Všetky nedoplatky
k 31.12.2017
Daň z pozemkov
20 562,41
30 012,13
Daň zo stavieb
10 907,49
5 215,90
Daň z bytov
14,70
46,06
Daň za psa
136
267
Popl.za vývoz KO
3 945,71
5 499,42

Kontrolou bolo zistené, že obec Hontianske Nemce ako správca dane nepristupuje
k vymáhaniu nedoplatkov v zmysle zák č. 563/2009 Zb. z. o správe daní a poplatkov.
Zároveň obec nevyrubuje úrok z omeškania tak ako to ukladá § 156 zák. č. 563/2009
o správe daní. Upozorňujem, že podľa § 156 ods. 8 úrok z omeškania nemožno vyrubiť, ak
uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt povinný zaplatiť daň.
Podľa § 7 ods.2 zákona o majetku obcí sú orgány obce a organizácie povinné majetok
obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä používať všetky právne
prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo
oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Obec Hontianske Nemce v prípade zabezpečenia a vymáhania daňových
pohľadávok a ich príslušenstva konala v rozpore s § 7 ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí.

Navrhované opatrenia
Obec môže ako prvé využiť inštitút podľa § 80 Daňového poriadku (zákon č.
563/2009), a to vyzvať daňový subjekt na odvedenie alebo zaplatenie daňového nedoplatku
v určenej náhradnej lehote a súčasne upovedomiť daňový subjekt o následkoch neodvedenia
alebo nezaplatenia daňového nedoplatku.
V dôsledku nevyhovenia výzvy a nezaplatenia daňového nedoplatku daňovým
subjektom môže obec ako správca dane využiť nasledovné právne inštitúty obrany:
a)záložné právo podľa § 81 Daňového poriadku
b)daňové exekučné konanie podľa § 88 a nasl. Daňového poriadku,
Ďalšou možnosťou, ktorú však obec nevyužíva, je zverejňovanie zoznamu daňových
dlžníkov, ktoré upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. v o správe daní (daňový poriadok).
Podľa § 52 ods. 2 písm. a) Daňového poriadku správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť
zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých
úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eura u právnickej osoby
1 600 eur.

Záver:
Po kontrole prijatých opatrení prijatých po poslednej kontrole z roku 2017 môžem
konštatovať, že
neboli prijaté žiadne opatrenia a výrazne nedostatky pretrvávajú do súčasnosti.

V Hontianskych Nemciach, 11.9.2018

PhDr. Monika Kocková, v.r.
hlavná kontrolórka obce Hontianske Nemce

