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Správa - Kontrola k 30.06.2016 podaných daňových priznaní  

a vydaných rozhodnutí na rok 2016.  

 
Kontrolný orgán:   hl. kontrolór Mesta Leopoldov  Ing.  Terézia Trnková 

Kontrolovaný subjekt:  MsÚ Leopoldov 

Predmet  kontroly: daňové priznania k dani z nehnuteľnosti a vydané 

rozhodnutia na rok 2016 

Kontrolované obdobie:  rok 2016  

Kontrola vykonaná za účasti:        Halásová Gabriela, referentka  

 

Kontrola je zameraná na správnosť podania priznaní k dani z nehnuteľnosti a vydaných 

rozhodnutí na rok 2016 v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za KO a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 

99/2014 schváleného MZ dňa 9.12.2014 s účinnosťou od 01.01.2015. 

 

Celkový počet podaných priznaní k dani z nehnuteľnosti na rok 2016 bolo v počte 214  z toho 

bolo nových priznaní v počte 95, čiastkové priznanie 54 / napr. zmena / a čiastkové priznanie 

na zánik danej povinnosti v počte 65  / napr. predaj nehnuteľnosti /. 

Z počtu 214 priznaní k dani z nehnuteľnosti som náhodným výberom preverila 20 priznaní, 

z toho 18 za FO a 2 za PO nasledovne: 

 

 
Meno Dátum 

podania 

Na základe  Doručené

/prevzaté 

Právoplatnosť 

/vykonateľnosť 

 

Bobáková Martina 29.01.2016 LV 5.5.16 

doporuč 

23.5./8.6.2016 3,37 

pozemok 

Danišová Kristína 29.01.2016 LV 

a kolaudačného 

rozhodnutia 

31.3.16 

osobne 

18.4./4.5.2016 23,39 

pozemok 

prístrešok 

Furdová Eva 27.01.2016 LV a rozhodnutia 

z KN 
9.5.16 

doporuč 

25.5./10.6.2016 6,96 

byt 

Gregor Daniel 29.01.2016 LV, SP a  

rozhodnutia  z   

KN 

13.5.16 

doporuč 

30.5./15.6.2016 15,56 

pozemok 

Horka Peter 04.01.2016 LV 25.4.16 

doporuč 

11.5./27.5.2016 13,18 

pozemok,

RD 

Hrudík Juraj 29.01.2016 LV 25.4.16 

doporuč 

11.5./27.5.2016 1,90 

pozemok 

Hruška Jozef 29.01.2016 LV a  dodatočné 

povolenie na 

prístavbu chaty 

a rozhodnutia z 

KN 

25.4.16 

doporuč 

11.5./27.5.2016 18,10 

pozemok 

chata 

Husárová Renáta 29.01.2016 Rozhodnutie z KN 7.5.2016 

osobne 

23.5./8.6.2016 7,56 

byt 

Moravčíková Terézia 15.01.2016 LV 28.4.16 

doporuč 

16.5./1.6.2016 1 424,37 
RD 

podnikanie 

Munka Martin 29.01.2016 Rozhodnutie z KN 25.4.16 

doporuč 

11.5./27.5.2016 8,52 

byt 
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Nemcová Eva 15.01.2016 LV  28.4.16 

doporuč 

16.5./1.6.2016 29,48 

pozemok, 

RD 

Peška Juraj 27.01.2016 LV  a SP 25.4.16 

doporuč 

11.5./27.5.2016 41,02 

pozemok 

Rumančík Michal 27.01.2016 Rozhodnutie z KN 27.4.16 

doporuč 

13.5./30.5.2016 21,60 

pozemok, 

byt 

Spáčil Peter 28.01.2016 LV 25.4.16 

doporuč 

11.5./27.5.2016 9,36 

byt 

Sobota Bohumil 22.01.2016 LV 29.4.16 

doporuč 

16.5./1.6.2016 24,52 

pozemok 

RD 

Šimičák Tomáš 25.01.2016 Rozhodnutie z KN 25.4.16 

doporuč 

11.5./27.5.2016 3,30 

pozemok 

Valková Mária 27.01.2016 LV 27.4.16 

doporuč 

13.5./30.5.2016 12,22 

pozemok 

Vavrušová Dorota 26.01.2016 LV 13.5.6 

doporuč 

30.5./15.6.2016 10,61 

pozemok 

Slovnaft, a.s. 26.01.2016 LV 9.5.16 

doporuč 

25.5./10.6.2016 1 261,99 

pozemok, 

budova 

Zsl.distribučná, a.s. 25.01.2016 LV 25.4.16 

doporuč 

11.5./27.5.2016 65,75 
pozemok,  
priem.stavba 

 

Vysvetlivky:    

LV – list vlastníctva , KN – kataster nehnuteľností, SP- stavebné povolenie 

Všetky kontrolované priznania k dani z nehnuteľností boli podané na tlačivách „ Priznanie 

k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné 

hracie prístroje vydaných  MF/021249/2014-725, vypísané boli všetky povinné údaje /  druh 

priznania, rok, FO,  r.č. PO, údaje o daňovníkovi, spoluvlastník a pod./ . 

 

Kontrolné zistenia: 

Údaje na tlačivách sú zhodné s priloženým LV, stavebným povolením alebo rozhodnutím 

z KN. 

Termín podania priznaní k dani z nehnuteľnosti bol dodržaný, a to podľa § 99 a, t.j. do 

31.01.2016. 

V úseku záznamy obce  bol uvedený dátum a pečiatka správcu dane. 

V časti poznámka boli uvedení spoluvlastníci,  ak sú uvedení aj na LV. 

Ďalej som preverila správnosť vydania Rozhodnutí správcu dane podľa § 99 e ods. 1 zákona 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, či boli v súlade s podanými priznaniami k dani 

z nehnuteľností a príslušných zákonov a VZN č. 99/2014. 

Všetky kontrolované rozhodnutia správcu dane boli doručené poštou- do vlastných rúk, 

opakované doručenie, resp. osobne, na uvedených rozhodnutiach bola vyznačená 

právoplatnosť a vykonateľnosť, viď. tabuľka. 

Z týchto preverovaných rozhodnutí iba dvaja daňovníci majú splátky , a to: Slovnaft, a.s. a 

Moravčíková Terézia takto:  do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ďalšie splátku do 

30.06.2016, 31.08.2016 a 30.10.2016 , ostatní daňovníci majú termín úhrady dane  do 15 dní 

od právoplatnosti rozhodnutia. 
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Pri kontrole neboli zistené nedostatky v kontrolovaných daňových priznaniach. S obsahom 

kontroly bola dňa 07.06.2016 oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  primátorka mesta. 

 

 

 

  

 

 

 

Leopoldov MZ dňa 20.06.2016 

Ing. Trnková Terézia , hlavný kontrolór 


