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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 
 
 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku kontrol, ktoré boli vykonané v súlade so 
schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 – uznesenie č. 22/C.15 zo 07.12.2016. 

Povinnou osobou (kontrolovaný subjekt) u oboch kontrol bol Mestský úrad Krompachy, oddelenie 
majetku a regionálneho rozvoja (ďalej odd. MaRR). 
Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi mesta, týkajúce sa predmetu kontroly, so 
zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. 

Kontroly boli zamerané: na preverenie príjmov za miestny poplatok – komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v nadväznosti na dodržiavanie najmä zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zn.n.p. (ďalej zákon 
o miestnych daniach), VZN č. 3/2014 v platnom znení, t. j. na plnenie povinnosti poplatníka uhradiť 
miestny poplatok v zmysle platnej legislatívy a na postup mesta - správcu dane v nadväznosti na 
dodržiavanie  zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní v zn.n.p.. 

Kontrola – príjem platieb za miestny poplatok – komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Environmentálna politika EÚ v starostlivosti o životné prostredie stanovuje ciele. Štát je povinný dbať 
o životné prostredie. Vplýva na rozhodnutia jednotlivých subjektov s cieľom, aby zmenili správanie 
k životnému prostrediu. K dosiahnutiu cieľa používa, aj vzhľadom na zákon č. 17/1992 Zb. o životnom 
prostredí v zn.n.p.,  ekonomické nástroje vrátane miestnych daní a poplatkov. Ustanovenia § 31 -  
§ 33 tohto zákona upravujú pojem ekonomické nástroje, t.j. dane, poplatky, odvody a ďalšie platby, ak 
tak ustanovujú osobitné predpisy. K „environmentálnym daniam“, t.j. finančná náhrada za zaťažovanie 
životného prostredia, patrí tiež miestny poplatok za zber, odvoz, triedenie a likvidáciu komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov.  
Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p., § 11 ods. 4 písm. 
d) rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladá miestny poplatok, písm. e) určuje náležitosti 
miestnej dane alebo miestneho poplatku, písm. g) uznáša sa na nariadeniach. 
V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zn.n.p. sa obci ukladá povinnosť upraviť podrobnosti 
o nakladaní s komunálnymi  a drobnými stavebnými odpadmi všeobecne záväzným nariadením - § 39 
ods. 6.. 
V zmysle zákona o miestnych daniach § 83 miestny poplatok je možné zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, 
určiť oslobodenia alebo zníženia len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
Správu miestnych daní vykonáva obec – zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní v zn.n.p., § 4 ods. 1. (ďalej 
len daňový poriadok).  
Výnosy z daní a poplatkov sú príjmom rozpočtu obce. 
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Rozpočtovaný príjem finančných prostriedkov a ich skutočnosť plnenia u poplatku za komunálny 
odpad za rok 2016 v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi: 
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2016 2015 2014 

Poplatok za  
komunálny  
odpad 

188 500 215 442 114,3 188 500 181 526 96,3 165 000 195 744 118,6 

 
Mesto na úseku správy daní a poplatkov eviduje a registruje fyzické osoby, právnické osoby, overuje 
podklady potrebné na správne a úplné zistenie dane a miestneho poplatku pre daňové konania, 
daňovú kontrolu, eviduje platby za miestny poplatok, zabezpečuje vysporiadanie preplatkov 
a nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady, povolenie splátok, prípadné odpísanie 
nedoplatku pre jeho nevymožiteľnosť, eviduje exekučné konanie a vykonáva ďalšie činnosti správcu 
daní a poplatku za komunálne odpady v zmysle platnej legislatívy. 
Evidencia poplatníkov je vedená v elektronickej podobe, agenda je spracovaná v programe KORWIN, 
ktorého súčasťou sú funkcie pre evidenciu subjektu, platobné povinnosti poplatníkov, úhrady poplatku 
za komunálne odpady, preplatky, resp. nedoplatky, zánik povinnosti platenia poplatku. Tieto 
informácie sa náležite premietnu v účtovníctve. Daná agenda je vedená oddelením majetku 
a regionálneho rozvoja. 
 
Prehľad platieb v roku 2016 je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách: 

Celkové platby za odpad - vrátane predchádzajúcich rokov v €                                   

  Predpis 
  

Uhradené Nedoplatok Plnenie % 

  k 31.12.2016   

FO 1 928 631,12 1 581 542,63 347 088,49 82,00 

PO a FO (zmluvy) 698 598,81 674 129,02 24 469,79 96,50 

PO a FO (zamestnanci) 10 022,39 9 774,44 247,95 97,53 

Spolu 2 637 252,32 2 265 446,09 371 806,23 85,90 

Plnenie % (k predpisu)   85,90     

 

Celkové platby za odpad - len za príslušný rok v € 

  Predpis 
na rok 2016 

Uhradené Nedoplatok Plnenie % 

  k 31.12.2016   

FO 146 535,11 90 096,38 56 438,73 61,48 

PO a FO (podnikatelia) 60 326,93 42 999,02 17 327,91 71,28 

PO a FO (zamestnanci)     247,95   

Spolu 206 862,04 133 095,40 74 014,59 64,34 

Plnenie % (k predpisu)   64,34     
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Kontrolou spisov vybratých náhodným výberom bolo zistené, mesto ako správca dane miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

1. Rozhodnutím vyrubilo poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle platnej 
legislatívy a príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Mesto v zmysle § 81 zákona  
č. 582/2004 Z.z. v z.n.p. vyrubilo poplatok na celé zdaňovacie obdobie, jeho splatnosť je do 15 
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platenie poplatku bolo možné aj 
v splátkach, tieto splátky sú splatné v lehotách určených v príslušnom rozhodnutí, ktorým sa 
poplatok vyrubuje. Mesto má zakúpenú a využíva čítačku čiarových kódov pre moduly 
informačného systému pre miestnu daň a miestny poplatok, prostredníctvom ktorej sa načíta 
dátum doručenia rozhodnutia daňovníkovi, poplatníkovi, vypočíta sa a vyznačí dátum 
nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. Priebežne sa dávajú na 
rozhodnutia aj pečiatky o nadobudnutí jeho právoplatnosti, vykonateľnosti. 

2. Sadzba poplatku u fyzických osôb zodpovedá výške v zmysle čl. 5 písm. a) VZN č. 3/2014, t.j.  
19 € na osobu a kalendárny rok.  
U právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je uzatvorená Dohoda o počte a veľkosti 
zberných nádob používaných pre množstvový zber. Je robený prepočet, vrátane frekvencie 
vývozu. Sadzba poplatku zodpovedá výške v zmysle čl. 5 písm. b) VZN č. 3/2014. 

3. Pri žiadostiach o zníženie alebo odpustenie poplatku v zmysle čl. 8 alebo čl. 9  VZN č. 3/2014 
sú priložené doklady, preukazujúce hodnovernosť počtu dní pobytu poplatníka mimo mesta. 
Správca dane rozhodnutím vyrubený poplatok znížil alebo odpustil, čím postupoval v súlade 
s čl. 11 VZN č. 3/2014. 

4. Rozhodnutie preukázateľne doručoval poplatníkovi - zasielalo doporučene do vlastných rúk -  
§ 31 daňového poriadku.  
Rozhodnutie je platné, keď je predpísaným spôsobom doručené účastníkovi daňového konania. 
Kontrolou boli zistené prípady neúspešného pokusu o doručenie s výzvou o opakované 
doručenie – je vyznačené. V prípade, že opakované doručenie nebolo úspešné,  písomnosť bola 
uložená na pošte s tým, že adresát bol o tom písomne upovedomený. Ak si adresát zásielku 
neprevzal do 15 dní od jej uloženia, pošta ju vrátila späť odosielateľovi s vyznačením „zásielka 
neprevzatá v odbernej lehote“, dátum doručenia vrátenia zásielky uvedený. To znamená, ak si 
adresát nevyzdvihol písomnosť do 15 dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje 
za deň doručenia, čo je na vrátenej obálke vyznačené, čím správca dane postupoval v súlade 
s§ 31 ods. 2) daňového poriadku „Ak nebola fyzická osoba, ktorej má byť písomnosť doručená 
do vlastných rúk, zastihnutá v mieste doručenia, upovedomí ju doručovateľ vhodným 
spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. Ak bude nový pokus  
o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a fyzickú osobu o tom 
vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba písomnosť do 15 dní od jej 
uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa fyzická osoba  
o uložení nedozvedela.“ 
V prípadoch, keď správcovi dane nebol známy pobyt alebo sídlo adresáta, písomnosť bola 
doručovaná formou verejnej vyhlášky, čím správca dane postupoval v súlade s § 35 ods. 1) 
daňového poriadku Ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doručí 
písomnosť verejnou vyhláškou. Ods. 2) Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste 
posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že obec na žiadosť správcu dane vyvesí po dobu 
15 dní spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej presným 
označením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 
doručenia. Oznámenie o mieste uloženia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dane, ktorého 
písomnosť má byť adresátovi doručená. Ods. 3) Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje 
za doručenie do vlastných rúk. 
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5. Sledovalo príjem platieb poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vyrubeného 
v zmysle rozhodnutí. V prípade nezaplatenia zasielalo výzvy na zaplatenie nedoplatku, ktoré 
preukázateľne boli doručené poplatníkovi – doručenka doporučene do vlastných rúk.  
Kontrolou bolo zistené, aj napriek výzve zo strany mesta na splnenie povinnosti a zaplatenie 
poplatku boli prípady, že nedošlo k úhrade, predĺžil sa len termín na vymáhanie, resp. 
s poplatníkom bolo uzatvorenie „Uznania dlhu“, v zmysle ktorého poplatník dlh voči mestu 
uznal a bude ho splácať v pravidelných mesačných splátkach. Týka sa tých poplatníkov, ktorí 
majú vyplácané dávky v hmotnej núdzi formou inštitútu osobitného príjemcu, ktorým je mesto 
Krompachy. 

6. Pohľadávky evidované po lehote splatnosti znamenajú porušenie povinnosti daňovníka, 
poplatníka uloženej rozhodnutím správcu dane, t.j. zaplatiť daň v stanovenej výške 
a v určenom termíne, čím je naplnená skutková podstata správneho deliktu podľa zákona  
č. 563/2009 Z.z.  o správe daní v z.n.p. § 154 ods. 1) písm. d) Správneho deliktu sa dopustí ten, 
kto nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane.   

7. V prípade, ak nie je zaplatená daň ani na výzvy, resp. ak daňovník nedodržal termín úhrady 
v zmysle splátkového kalendára, pristúpilo sa k exekúcii, pohľadávka bola postúpená na 
exekučné konanie.  

8. V zmysle doplnku č. 1 k VZN č. 3/2014 čl. 5 písm. c) Sadzba poplatku 0,031 € za jeden kg 
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa bude vyberať v hotovosti pri 
odovzdaní odpadu v zbernom dvore na Hornádskej ulici v Krompachoch, poverenému 
zamestnancovi správcu dane. Príjem do rozpočtu mesta za drobné stavebné odpady v roku 
2016 nebol. Preverovaním bolo zistené, v období roka 2016 nebol do zberného dvora na 
Hornádskej ulici dovezený drobný stavebný odpad. Na zberný dvor je vozený len bio odpad, 
elektro odpad, papier, sklo, plast. 

9. Vykonanie základnej finančnej kontroly preukázané. 
 
 

Kontrola – systém, spôsob a účinnosť vymáhania pohľadávok za miestny poplatok – komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

Výnosy z daní a poplatkov sú príjmom rozpočtu obce. 

Rozpočtovaný príjem finančných prostriedkov a ich skutočnosť plnenia u poplatku za komunálny 
odpad za rok 2016 v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi: 
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188 500 215 442 114,3 188 500 181 526 96,3 165 000 195 744 118,6 

 
Mesto na úseku správy daní a poplatkov eviduje a registruje fyzické osoby, právnické osoby, overuje 
a preveruje činnosti, ako aj vedie agendu a platobné povinnosti ako je uvedené vyššie, na strane 2 tejto 
informácie pre MsZ. 
 
 



Hlavný kontrolór – Informácia pre MsZ Strana 5 zo 7 

 

Prehľad platieb v roku 2016 je spracovaný v tabuľkách uvedených na strane 2 tejto informácie pre MsZ. 

(Celkové platby za odpad - vrátane predchádzajúcich rokov v € a Celkové platby za odpad - len 
za príslušný rok v €). 
 
Mesto ako správca dane miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v zmysle platnej legislatívy a príslušného VZN rozhodnutím vyrubilo poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

Pohľadávky evidované po lehote splatnosti znamenajú porušenie povinnosti daňovníka, poplatníka 
uloženej rozhodnutím správcu dane, t.j. zaplatiť daň v stanovenej výške a v určenom termíne, čím je 
naplnená skutková podstata správneho deliktu podľa zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní v z.n.p. 
§ 154 ods. 1) písm. d) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím 
správcu dane.   
Mesto k 31.12.2016 eviduje nedoplatok na poplatku za komunálne odpady v celkovej výške 371 806,23 
€, vrátane predchádzajúcich rokov. Táto suma pohľadávky za rozpočtované príjmy zodpovedá zostatku 
na účte 319 – pohľadávky za KO. Nedoplatok len za príslušný rok, t.j. rok 2016 predstavuje 74 014,59 
€. V zmysle zákona – daňový poriadok § 88 ods. 2) Daňové nedoplatky podľa tohto zákona môže 
vymáhať len správca dane. ... . Ak je správcom dane obec, môže zabezpečiť vymáhanie daňových 
nedoplatkov aj podľa osobitného predpisu. Zo strany mesta sú neplatičom zasielaná Výzvy na 
zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálny odpad. V prípade nesplnenia daňovej 
povinnosti a ak nie je zaplatená daň ani na výzvy, resp. ak daňovník nedodržal termín úhrady v zmysle 
splátkového kalendára, správca dane preskúmal splnenie podmienok a pristúpil k exekúcii, pohľadávka 
bola postúpená na exekučné konanie. Mesto ako správca dane postupoval v súlade so zákonom  
č. 563/2009 Z.z. § 88. Bol vystavený výkaz daňových nedoplatkov v zmysle § 99 zákona č. 582/2004 
Z.z. a § 89 zákona č. 563/2009 Z.z.. Najviac neplatičov na poplatku za komunálny odpad tvoria 
obyvatelia s trvalým pobytom 0, t.j. bez udania ulice (tzv. bezdomovci). V minulosti, keď sa v tom čase 
mnohé podniky dostávali do konkurzu a bola vysoká miera nezamestnanosti v meste, nebola vôľa zo 
strany predstaviteľov mesta exekuovať. Od roku 2007 sa pristúpilo k razantnejšiemu vymáhaniu 
nedoplatkov. V rokoch 2007 – 2009 sa pohľadávky postupovali na základe zoznamov odsúhlasovaných 
primátorkou mesta. Návrh spracovávala JUDr. Chudíková, ktorý následne postúpila JUDr. Hovanovej, 
exekútorke. Od roku 2011 exekúcie vykonáva aj JUDr. Ondáš prostredníctvom právneho zástupcu 
mesta Krompachy JUDr. Puchallu. Právnej kancelárii boli postúpení dlžníci na exekučné konanie, bolo 
zasielané spolu – nedoplatok na dani z nehnuteľnosti a nedoplatok na poplatok za komunálny odpad. 
Posledné roky sa postupujú spisy bez ohľadu na to, či je neplatič vlastníkom nejakých nehnuteľností 
alebo nie je, či je bezdomovec alebo nie, zoznamy sa nedávajú odsúhlasovať primátorke mesta. 

Nie je preukázané vyrubenie sankčného úroku z omeškania na základe neuhradenia poplatku v termíne 
splatnosti, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. v z.n.p. 
ustanovenie § 156 ods. 1), ods. 2). Na základe vyjadrenia zamestnanca povinnej osoby, na školení sa 
vyjadril správca programu Korwin, ktorý sa využíva pre spracovanie agendy miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nevyrubujeme sankčný úrok na tomto poplatku. Správca 
programu prejednával a riešil túto problematiku vyrubovania sankčného úroku s finančnou správou, 
a nedohodli sa na postupe výpočtu sankčného úroku. Problém tvorí znižovanie poplatku na základe 
podaných žiadostí – ak sa zníži poplatok, mal by sa znížiť aj sankčný úrok, ďalej zmeny z dôvodu 
odsťahovania, úmrtia, iné zmeny, ktoré v priebehu roka nastanú. Z uvedeného dôvodu programátori 
odporúčali obciam - používateľom programu, nevyrubovať sankčný úrok z dôvodu problému 
vyrátavania prostredníctvom programu Korwin.  
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Prehľad o počte podaných exekúcií:   

Rok FO PO Poznámka 

2007 20  ∑ 117 – postúpila JUDr. 
Chudíková JUDr. 
Hovanovej 
Rok 2010 - volebný rok. 

2008 52  

2009 37 8 

2010 - - 

2011 76 2 

∑ 320 - postupovala p. 
Karolčíková priamo JUDr. 
Puchallovi 
Rok 2014 - volebný rok. 

2012 108 5 

2013 - - 

2014 - - 

2015 46 - 

2016 64 19 

 
Prehľad príjmov z exekučného vymáhania zaplatené v roku: 

Rok 

JUDr. Hovanová JUDr.Ondáš 

Celkom € 
z toho: 

Celkom € 
z toho: 

KO DzN KO DzN 

2009 5 357,55   -   

2010 5 627,48   -   

2011 3 146,51   862,28   

2012 -   6 933,15   

2013 4 233,24 4 233,24 0,00 9 746,27 4 605,89 5 140,38 

2014 2 837,32 2 825,32 12,00 2 812,95 2 592,98 219,97 

2015 2 188,43 2 049,57 138,86 2 859,39 2 724,45 134,94 

2016 1 801,50 1 726,00 75,50 7 945,31 7 871,13 74,18 

Spolu: 25 192,03 10 834,13 226,36 31 159,35 17 794,45 5 569,47 

 
Celkový stav pohľadávok k 31.12.2016 z hľadiska ich vývoja ani za rok 2016 nie je možné hodnotiť 
pozitívne, nakoľko je stále vysoký. Stav pohľadávok na rozpočtové príjmy (účet 318, 319)  
k 31.12.2016 predstavoval 600 268,79 €, čo je o 15 953,72 € menej ako stav k 31.12.2015. Najväčšou 
mierou na nepriaznivom stave pohľadávok sa podieľajú pohľadávky na dani z nehnuteľnosti  
a pohľadávky na poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu vo výške  
371 806,23 € (v roku 2015 bolo 392 417,78 €), ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne 
klesli, pokles o 20 611,55 €. Nepriaznivá situácia pri vymáhaní pohľadávok je dlhodobá záležitosť, 
napriek úsiliu zo strany mesta. Mesto ako správca dane využíva zákonné postupy na vymoženie 
nedoplatkov, pristúpilo k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom exekúcií, splátkových kalendárov 
a inštitútu osobitného príjemcu. Napriek uvedenému, nedarí sa ovplyvniť vývoj, nakoľko ich 
vymožiteľnosť ostáva problematická. 

Možno konštatovať, kontrolou vymáhania pohľadávok na poplatku za komunálny odpad bolo 
zistené, že postup správcu miestneho poplatku je správny a má viesť k čo najvyššiemu vymoženiu 
nedoplatkov na komunálnom odpade. 

V zmysle § 20 ods. 4 písm. d) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zn.n.p. je 
oprávnená osoba povinná zaslať správu povinnej osobe a podľa § 21 ods. 1 písm. c) citovaného zákona 
je povinná osoba oprávnená vyžadovať od oprávnenej osoby zaslanie správy.  
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Kontrolou pri oboch kontrolách neboli zistené nedostatky zo strany povinnej osoby, na základe § 22 
ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. oprávnená osoba vypracovala pri obidvoch kontrolách len správu 
o výsledku kontroly, návrh správy sa nevypracováva. V súlade s § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. 
kontrola je skončená dňom zaslania správy o výsledku kontroly povinnej osobe, čo bolo vykonané. 

 
 
 
V Krompachoch, dňa 21.6.2017 
 
 
        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 


