
    HLAVNÝ KONTROLÓR 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA 
 
 
 

Správa 
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly 

č. 6/2019 
 
 
  V zmysle   ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  
neskorších predpisov   predkladám   Mestskému   zastupiteľstvu  Mesta   Banská   Bystrica  Správu               
o výsledku  kontroly č. 6/2019 – kontroly dodržiavania VZN č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva správcom dane vo vybratom organizačnom útvare v roku 2018 – odbor 
kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ – oddelenie kultúry. 
 
      Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení            
v znení neskorších predpisov a na  základe bodu A1.2) Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2019 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva                            
č. 1215/2018 – MsZ  zo dňa 13.11.2018. 
 
      Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie  podmienok a postupu kontrolovaného subjektu          
pri vykonávaní správy dane za osobitné užívanie verejného priestranstva pri verejných kultúrnych 
podujatiach stanovených Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 3/2016 
v nadväznosti na platnú právnu a internú legislatívu. 
 
   Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva,  ktorým sa  rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho  na poskytovanie služieb v rámci 

terasy,  zariadenia ktoré vo vzťahu k predmetu kontroly je  o. i. súčasťou  kultúrneho, prezentačného,  

spoločenského podujatia, zariadenia cirkusu, lunaparku, zariadenia poskytujúce informáciu 

o kultúrnom, spoločenskom podujatí a  pod.  (ust. § 30 zákona č. 582/2004 Z. z.). 

              Kontrolou bol overovaný súlad postupu a procesov súvisiacich s vyrubovaním a platením dane 
za osobitné užívanie verejného priestranstva  so zameraním sa na : 
 
- dodržiavanie povinnosti podania žiadosti - oznámenia o zaujatie osobitného užívania verejného 
priestranstva v termíne  najneskôr v deň zámeru osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva 
-  vyrubovanie dane rozhodnutím a s tým overovanie dodržiavania stanovenej sadzby dane podľa 
podmienok  v zmysle § 4 VZN č. 3/2016 (miesto umiestnenia zariadenia pre podujatie, doba užívania 
verejného priestranstva a výmera osobitne užívaného verejného priestranstva)   
 - dodržiavanie podmienok a postupu pri vyrubovaní dane za zaujatie osobitného užívania verejného 
priestranstva na základe žiadosti daňovníka o 50 %  zníženie  dane, ako aj od jej oslobodenie 
- dodržiavanie zákonnej povinnosti vykonávať základnú finančnú kontrolu pred vydaním rozhodnutia 
o vyrubení dane za osobitné užívanie verejného priestranstva 
 
 Po skontrolovaní vyššie uvedených skutočností, kontrolný orgán porušovanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov a interných predpisov vydaných na ich základe nezistil. Podmienky 
stanovené VZN č. 3/2016 boli správcom dane dodržiavané.  Kontrolovanému subjektu boli vytknuté 
zistené formálne nedostatky, keď pri overovaní obsahovej stránky vydaných rozhodnutí vo výrokovej 



časti bola uvedená nesprávna doba užívania verejného priestranstva (daň vyrubená správne),                      
v jednom prípade správca dane v odôvodnení uviedol nesprávny dátum doručenia oznamovacej 
povinnosti daňovníkom.  
 
 

 
PREHĽAD O VYRUBOVANÍ DANE ZA OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

v roku 2018 

 
 
Daň celkom : 
 

 
 

34 411,00 € 

Vyrubenie dane 
              v  € 

Počet daňovníkov 
(počet rozhodnutí) 

        2 981,00 € 29 

Oslobodenie od dane 28 964,00       0,00 14 

Zníženie dane o 50 %   4 932,00 2 466,00   7 

Daň vyrubená v plnej výške      515,00     515,00   8 

 
 
 Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky závažnejšieho charakteru, 
ktoré by mali za následok vypracovať návrh správy, kontrolný orgán v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona                 
č. 357/2015 Z. z.  vyhotovil dňa  07. mája 2019 Správu z kontroly č. 6/2019 - kontroly  dodržiavania VZN            
č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva správcom dane vo vybratom 
organizačnom útvare v roku 2018 – odbor  kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry MsÚ 
Banská Bystrica.  
 
 Správa z kontroly č. 6/2019 kontroly dodržiavania VZN č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva správcom dane vo vybratom organizačnom útvare v roku 2018 – odbor kultúry, 
športu a cestovného ruchu MsÚ – oddelenie kultúry bola  dňa 14. 05. 2019 predložená na oboznámenie 
primátorovi mesta a prednostovi Mestského úradu Banská Bystrica. Týmto bola kontrola skončená. 
 
 
 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému na jeho 
najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica. 
 
 
 
 
Banská Bystrica   21. mája 2019 
 
 
 
                                   Ján Šabo 
                                                                                                                                             hlavný kontrolór mesta 
                                                                                                                                            
        


