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                                                                                                                                    K bodu 12 

Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky 

        Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 87/8-12/19 zo dňa 12. 12. 2019, ktorým 
bol schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020  bola vykonaná kontrola: 
 
Kontrola príjmov dane za ubytovanie za rok 2019 
 
       Cieľom finančnej kontroly bolo zistiť, ako sú dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť, či sú platiteľmi dane za 
ubytovanie dodržiavané náležitosti platného VZN voči správcovi dane. 

       Všeobecne záväzným právnym predpisom je predovšetkým zákon č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Interným 
predpisom je VZN č. 3/2018 o miestnych daniach.  

       Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb 
v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, penzión, turistická ubytovňa, ubytovanie v súkromí... 
Sadzba dane je od 1. 1. 2019  0,50 € za osobu a prenocovanie /v predchádzajúcom období bola 
0,40 €/. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, daň sa platí bez vyrubenia, na základe 
písomného vyúčtovania do 10 dní po ukončení polroka. Podkladom je ubytovacia kniha. 
Oznamovaciu povinnosť má prevádzkovateľ zariadenia aj v období, v ktorom neubytovával, 
taktiež noví prevádzkovatelia majú oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane do 10 dní od 
začiatku prevádzkovania ubytovania. 

V rozpočtoch rokov 2018 – 2020 sa položka 133006 Miestna daň za ubytovanie prejavila 
nasledovne: 

Rok Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť 

2018 800 1 240 1 230 

2019 1 300 1 300 1 842,80 

2020 /skutočnosť do 
30.6.2020/ 

2 500 2 500 1 496,50 

 

Prehľad o jednotlivých prevádzkovateľoch, výške vybratej dane, úhradách: 

Ubytovacie zariadenie Kapacita UZ Rozhodnutie č. Výška dane Uhradené 

Penzión Tri koruny 26 3/2018 222,40 21.11.2018 

  6/2018 211,60 10.4.2019 

  4/2019 372,50 19.9.2019 

  4/2020 942,50 29.1.2020 

Penzión Nova 16 1/2018 337,60 10.7.2018 

  7/2018 294,80 18.6.2019 

  1/2019 580,50 12.7.2019 

  6/2020 421,50 3.2.2020 

Antiqua Villa  10/2018 138,80 23.10.2019 

  8/2019 22,50 23.10.2019 

Eland –For Partners 48 8/2018 835,20  
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  9/2018 699,60  

  7/2019 1050,50  

Eland – Abbo od 1.11.2019 56 5/2020 59 28. 1. 2020 

Penzión Roal 10 5/2019 79 19.9.2019 

  2/2020 56 16.1.2019 

Penzión Korzo od 

11.2.2019 oznámené 
pozastavené prevádzkovanie 

12 4/2018 16,80 1. 2.2019 

Penzión Anna 15 2/2018 10,80 18.7.2018 

  5/2018 8,80 15.2.2019 

  2/2019 9 6.8.2019 

  1/2020 17,50 7.1.2020 

Apartmány Kenka od 

11.9.2018 

8 3/2019 108,50 12.9.2019 

 

       Kontrolou bolo zistené, že mesto zasiela výzvy prevádzkovateľom ubytovania, ktorí si 
neplnia oznamovaciu a odvodovú povinnosť dane za ubytovanie. V porovnaní ponúk, 
hodnotení od ubytovaných hostí na najznámejších a najpoužívanejších reklamných 
ubytovacích portáloch so skutočným odvodom dane sú rozdiely, ubytovanie ponúkajú 
subjekty, ktoré nie sú zaregistrované ako platitelia tejto dane, resp. odvádzajú daň 
v minimálnej výške, ktorá nezodpovedá skutočnosti. Preto upozorňujem mesto, aby 
vyžadovalo dodržiavanie ustanovení platného VZN: oznamovacia povinnosť nových subjektov, 
predkladanie písomného vyúčtovania po ukončení polroka s dodržaním termínu, predkladať 
k vyúčtovaniu ubytovaciu knihu, vyžadovať vyúčtovanie aj v prípade, že v danom období 
prevádzkovateľ neubytovával.      

 
 
                                                                                                             Ing. Gabriela Staneková 
                                                                                                                hlavná kontrolórka 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vykonaných kontrolách hlavnej 
kontrolórky. 
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