
       Zápis finančnej komisii  konaného dňa 27.3.2017 

 

Členovia komisie:  

Stanislav Jančo - predseda, Ing. Peter Piliar - člen, Iveta Muchová - člen 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

   Na základe uznesenia č. 15/2017 zo dňa 23.2.2017 uložilo obecné zastupiteľstvo finančnej 

komisii vykonať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2015 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 

roky  2014-2016. 

 

  Finančná komisia sa v kontrole zamerala na jednotlivé druhy miestnych daní podľa § 2 VZN 

č. 4/2015, kde za jednotlivé roky 2014-2016 zistila nasledovný stav v celých eurách: 

 

1.Daň z nehnuteľností: 

Rok  Počet 

daňovníkov 

Predpis 

Právnické 

osoby 

Predpis 

Fyzické 

osoby 

Uhradené 

k 31.12 

Nedoplatky  

k 31.12 

2014 496 94.533 9.360 100.668 3.225 

2015 500 86.069 9.337    93.547 1.859 

2016 491 86.002 9.336    94.047 1.291 

Každý daňovník si je povinný daň priznať a vypočítať. Za daň z nehnuteľností v súlade s VZN 

č.4/2015 neboli žiadne úľavy. 

 

2.Daň za psa 

Rok  Počet  

priznaných 

psov 

Predpis 

Fyzické 

osoby 

Uhradené 

k 31.12 

Nedoplatky  

k 31.12 

2014 214 1.070    1.035 35 

2015 216 1.080    1.020 60 

2016 213 1.065    1.020 45 

Vznik ako i zánik daňovej povinnosti za psa je povinný si daňovník nahlásiť.  Za uvedený druh 

dane obec v súlade s VZN 4/2015 nedáva žiadne úľavy. 

 

3.Daň za užívanie verejného priestranstva 

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj  na trhovom mieste - uvedená daň sa 

nepredpisuje a každý daňovník oznamuje vznik daňovej povinnosti priamo pri platbe do 

pokladne. Príjmy sú vyčíslené za jednotlivé roky v plnení rozpočtu nasledovne: 

Rok  Uhradené 

k 31.12 

2014 534 

2015 314 

2016 374 

 

b) za umiestnenie stavebného zariadenia alebo skládky – za kontrolované roky si žiadna fyzická 

či právnická osoba nenahlásila takúto povinnosť. 



c) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (určené v dvore pri dome služieb) - 

za kontrolované roky si žiadna fyzická či právnická osoba nenahlásila takúto povinnosť. 

 

4.Daň za ubytovanie 

Za predchádzajúce roky 2014-2016 zaplatil daň za ubytovanie 1 subjekt vo výške 14 eur (rok 

2015). Vzhľadom na prezentácie na internetových stránkach niektorých subjektov 

o poskytovaní ubytovania na súkromí v obci Bacúch, obecný úrad vyzval listom zo dňa 

27.1.2017 tieto subjekty  k tomu, aby preukázali svoju daňovú povinnosť voči tejto dani. Jedná 

sa o 4 subjekty, z toho 2 subjekty prehlásili, že nemali  žiadnych ubytovaných.  Dodatočne 

urobili priznanie 2 subjekty, ktoré za rok 2016 priznali daň za ubytovanie v úhrne 186,34 eur.  

Títo platitelia predložili aj knihu ubytovaných.  Zároveň zamestnanec obce informoval členov 

komisie, že platitelia dane boli v tejto súvislosti aj poučení, že sú povinní daňovníkovi, ktorému 

poskytujú ubytovanie vydať potvrdenie o zaplatení dane podľa VZN č. 4/2015.   

  Obec Bacúch ako správca dane  zatiaľ nevykonal žiadnu kontrolu na úseku výberu daní za 

ubytovanie v zmysle daňového poriadku . 

 

5. Daň za predajné automaty 

Za kontrolované roky si žiadna fyzická či právnická osoba nenahlásila takúto povinnosť. 

 

6.Daň za nevýherné hracie prístroje 

 Daňovník je v zmysle § 20 VZN 4/2015 povinný nahlásiť deň začatia a ukončenia 

prevádzkovania, druh a názov nevýherného prístroja, výrobné číslo a miesto umiestnenia. Túto 

povinnosť nahlásil  1 subjekt na 2 mechanické prístroje – šípky a stolný futbal, ktoré sú 

umiestnené v pohostinstve Espresso Club Bacúch. Za jednotlivé kontrolované roky bolo 

zaplatené 68 eur v príslušnom kalendárnom roku.  

 

7. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Rok  Počet  

poplatníkov 

Predpis 

 

Uhradené 

k 31.12 

Nedoplatky  

k 31.12 

Uplatnené 

úľavy 

2014 475 11.392   10.932 460 385 

2015 473 11.215   10.755 460 425 

2016 468 11.027   10.667 360 380 

 

U poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli uplatňované úľavy v zmysle 

§ 25 a § 26 VZN č. 5/2014 (výkon práce mimo trvalého pobytu, prechodný pobyt v inej obci, 

bezdomovec, príležitostné užívanie nehnuteľností). 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Stanislav Jančo, Ing.  Peter Piliar 

 

 

 



Príloha k zápisu finančnej komisie zo dňa 27.03.2017 

Predložený materiál ku kontrole: 

- Štatistická zostava z modulu Dane a poplatky –DCOM Celkový prehľad dane  

(okruh Daň z nehnuteľností, psov, predajných automatov a nevýherných hracích 

prístrojov v štruktúre rok, počet daňovníkov, predpis, uhradené k 31.12., rozdiel) 

- Štatistická zostava z modulu Dane a poplatky –DCOM Celkový prehľad dane 

(okruh Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v štruktúre rok, 

počet daňovníkov, predpis, uhradené k 31.12., rozdiel) 

- Výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2014 

- Výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2015 

- Výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2016 

- Výkaz o plnení rozpočtu za roky 2014,2015,2016 

- List zo dňa 27.1.2017 – výzva k doplneniu daňovej povinnosti 

- Bankové výpisy 

 

 


