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MČ Bratislava-Rusovce 
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Správa č. 01/11/2019 z následnej kontroly plnenia nápravných opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia 

ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, 

účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho 

poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2017, vyplývajúcich z kontrolnej správy  

č. 01/09/2018 a kontroly správnosti výšky vyrúbených poplatkov za rozvoj vykonanej 

z vlastného podnetu  

 

 

Predkladateľ:                                                    Materiál obsahuje: 
 
Ing. Vladimír Mráz                                                     1. Návrh uznesenia 
kontrolór mestskej časti                                          2. Dôvodová správa 
                                                                                          3. Správa z vykonanej kontroly                                                                                                                                                  

Spracovateľ: 
Ing. Vladimír Mráz 
kontrolór mestskej časti 
 
Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce 
 
1. berie na vedomie Správu č. 01/11/2019 o kontrole plnenia nápravných opatrení na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrolu plnenia 

ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom 

a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj 

v rozpočtovom roku 2017 vyplývajúcich z kontrolnej správy č. 01/09/2018 a kontroly 

správnosti výšky vyrúbených poplatkov za rozvoj vykonanej z vlastného podnetu 

  

2. berie na vedomie predložený návrh Opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 
 
3. žiada starostku mestskej časti zabezpečiť realizáciu nápravných opatrení vyplývajúcich 
z predloženej správy 
 
4. žiada kontrolóra mestskej časti zaradiť kontrolu plnenia Opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 
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2. Dôvodová správa 
      
Predmetná kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na II. polrok 2019, ktorý schválilo miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. 06. 
2019, v časti 4 výkonu následných finančných kontrol.  
Kontrola bola vykonaná  v nadväznosti na schválený návrh opatrení na odstránenie 
nedostatkov vyplývajúcich z kontrolnej správy č. 01/09/2018 ako i z vlastného podnetu 
kontrolného orgánu i s cieľom preveriť správnosť výšky vyrúbených poplatkov rozhodnutiami 
so zohľadnením zdaňovanej plochy stavieb v roku 2017. 
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Správa č. 01/11/2019 
 

z vykonanej následnej finančnej kontroly plnenia nápravných opatrení vyplývajúcich 

z kontrolnej správy č. 01/09/2018 a z vlastného podnetu pri dodržiavaní všeobecne 

záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-

Rusovce a kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri 

efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami 

pri správe miestneho poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2017. 

 

Oprávnená osoba:  Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór  
 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce 
                                                       Vývojová 8 
                                                       851 10 Bratislava 
                                                       IČO 00 304 611 

 
Predmet kontroly: Následná kontrola plnenia nápravných opatrení 

a dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti a správnosti pri 
správe, vyrubovaní, splatnosti a úhradách poplatku za 
rozvoj v roku 2017. 

 
Cieľ kontroly:                      Dodržiavanie legislatívy a platných noriem mestskej časti 

Bratislava-Rusovce so zameraním na dodržiavanie 
podmienok na efektívnosť výberu, poskytnutie a použitie 
verejných prostriedkov. 

 
Kontrola bola vykonaná v čase: od 10. 10. 2019 do 04. 11. 2019 
 
Kontrolované obdobie:          od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 
 
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, schváleným 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 90 dňa 25. 06. 
2019. 
Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie nasledovných zákonov 
a nariadení:  
 
a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 18d ods. 2 
písm. d).  
b).Zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov.  
c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov. 
d) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „rozpočtové pravidlá územnej samosprávy“). 
e) Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „rozpočtové pravidlá verejnej správy“). 
f) Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  
g) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 účinného od 01. 03. 2017, o ustanovení 
miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce 
j) Smernice č. 1/2017 na vykonávanie finančnej kontroly – základnej a administratívnej 
v pôsobnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej len „smernica 
o finančnej kontrole“), účinnej od 01. 01. 2017 
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k) Zásad obehu účtovných dokladov mestskej časti Bratislava-Rusovce účinných od 15. 01. 
2004 
l) Zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, účinného od 01. 01. 2016 

 
 

V súlade § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy 
v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala Mestská časť Bratislava-Rusovce 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 účinné dňom 01. 03. 2017, o ustanovení 
miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce. 
 
      
a) Oprávnenia kontrolného orgánu a kontrolovaného subjektu. 

 
V súlade s Poverením zo dňa 25. 06. 2019 na vykonanie následnej finančnej kontroly plnenia 
nápravných opatrení a dodržiavania interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce 
ako i kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, pri správe daní 
a miestnych poplatkov pre mestskú časť Bratislava-Rusovce za zdaňovacie obdobie roka 
2017, vykonal kontrolný orgán – miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Rusovce, Ing. 
Vladimír Mráz, predmetnú kontrolu. Subjektom kontroly bol Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Rusovce so sídlom ul. Vývojová 8, 851 10 Bratislava. 
 
Termín predloženia súvisiacich dokladov, písomností a poskytnutia dostupných informácií 
stanovil kontrolný orgán na deň 10. 10. 2019 do 12.00 hod. 
Termín výkonu kontroly stanovil kontrolný orgán na dni od 11. 10. 2019 do 04. 11. 2019. 
 
Predmetom kontroly boli písomnosti súvisiace s plnením prijatého návrhu opatrení 
spočívajúcich v povinnosti správcu miestnej dane - poplatku za rozvoj uplatniť v zmysle 
ustanovenia §156 ods. 1 písm. a) zákona o správe daní, vyrúb úroku z omeškania z dôvodu 
nezaplatenia miestneho poplatku za rozvoj v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. Uvedená povinnosť sa vzťahovala i na omeškania a neplnenie 
dohodnutého splátkového kalendára ustanoveného v Rozhodnutiach o povolení platenia 
daňového nedoplatku v splátkach. K predmetnej následnej kontrole poskytla zodpovedná 
referentka úplnú dokumentáciu súvisiacu s riadnym výkonom správy dane na príslušnom 
referáte miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce za kontrolované obdobie roka 
2017 a to najmä: 

- Inkaso - podrobnú zostavu k 31. 12. 2017 za zdaňovacie obdobie rok 2017 D32 – 
Poplatok za rozvoj od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

- Sumár - podrobnú zostavu k 31. 12. 2017 za zdaňovacie obdobie r. 2017- Poplatok 
za rozvoj D32 od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

- Rozhodnutia mestskej časti o výrube poplatkov za rozvoj podľa § 9 zákona č. 
447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v spojení so zákonom č. 375/2016 Z. 
z., zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 
a zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

- Výpisy z bežného účtu kontrolovaného subjektu s preukázaním termínov platieb a ich 
úhrad 

- Doručenky poplatníkov s vykázaním doručenia a nadobudnutia právoplatnosti 
platobných výmerov 

- Súvisiaca administratíva a korešpondencia s poplatníkmi (výzvy, žiadosti o splátky, 
odvolania atď...) 
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- Rozhodnutia o výrube úroku z omeškania poplatkov za rozvoj rok 2017 
 

b) Kontrolný orgán preveril plnenie prijatých opatrení na nasledovných rozhodnutiach 
o výrube úroku z omeškania: 
 

➢ Rozhodnutie č. 5, č. k. MÚ/R-1714/2019 zo dňa 03. 04. 2019, poplatník Ing. Matúš 
Rajňák vyrúbený úrok z omeškania v sume 483,60 €, vyčíslený s 15% sadzbou za 
150 dní omeškania odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 14 zo dňa 
10. 11. 2017 a zo sumy 7 845,60 €. Daňový subjekt doručovanú zásielku neprevzal, 
preto rozhodnutie nadobudlo účinnosť po uplynutí úložnej lehoty na pošte dňa 30. 04. 
2019. Voči rozhodnutiu podal poplatník podľa ustanovenia § 72 ods. 1, 2 a 3 
odvolanie doručené na adresu správcu dane dňa 09. 05. 2019, pod sp. zn. 2150 
a opakovane doručeným a zaevidovaným podaním v registratúre pod sp. zn. 2201 zo 
dňa 15. 05. 2019, v ktorých namietal výšku sadzby úročenia, ako i počet dní 
omeškania. Toto včas a v lehote podané odvolanie v súlade s ustanovením § 72 ods. 
7 daňového poriadku nadobudlo odkladný účinok. 
Správca poplatku za rozvoj postúpil dňa 31. 05. 2019 odvolanie proti rozhodnutiu č. 5 
na Finančné riaditeľstvo B. Bystrica s návrhom na potvrdenie stanovenej výšky úroku 
z omeškania ako i vydaného rozhodnutia. Postúpenie odvolania vykazuje dátum 
prevzatia zásielky dňa 10. 06. 2019. Uvedená skutočnosť bola oznámená 
poplatníkovi. 
Finančné riaditeľstvo, ako odvolací orgán po preskúmaní odvolania rozhodlo o jeho 
zrušení a vrátilo vec na ďalšie konanie a rozhodnutie správcu s tým, že vzhľadom na 
vykázané doručenie pôvodného rozhodnutia pred dňom pracovného pokoja upravila 
počet dní z omeškania z pôvodných 150 na 148. Rozhodnutie odvolacieho orgánu 
nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 08. 2019. Správca poplatku vydal nové 
rozhodnutie č. 6 s upravenou výškou počtu dní omeškania a stanovil celkovú výšku 
úroku v sume 477,10 € pod č. k. MÚ/R-3497/2019 s vykázaným doručením dňa 05. 
10. 2019. 

➢ Rozhodnutie č. 4, č. k. MÚ/R-486/2019 zo dňa 06. 02. 2019, poplatník p. Roman 
Hudec, vyrúbený úrok z omeškania v sume 28,40 €, vyčíslený s 15% sadzbou za 17 
dní omeškania odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 13 zo dňa 10. 11. 
2017 a zo sumy 892,85 €. Daňový subjekt prevzal doručenú zásielku dňa 18. 02. 
2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 21. 03. 2019. Poplatník sankciu 
uhradil v prospech účtu správcu dňa 18. 03. 2019, čo je vydokladované výpisom p. 
č. 3/2019 z BÚ mestskej časti. 

➢ Rozhodnutie č. 3, č. k. MÚ/R-307/2019 zo dňa 24. 01. 2019, poplatník p. Dušan 
Ďuriš, vyrúbený úrok z omeškania v sume 67,60 €, vyčíslený s 15% sadzbou za 40 
dní omeškania odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 8 zo dňa 20. 07. 
2017 a zo sumy 4 112,85 €. Daňový subjekt prevzal doručenú zásielku dňa 13. 02. 
2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 16. 03. 2019. Poplatník sankciu 
uhradil v prospech účtu správcu dňa 04. 03. 2019, čo je vydokladované výpisom p. 
č. 3/2019 z BÚ mestskej časti. 

➢ Rozhodnutie č. 2, č. k. MÚ/R-381/2019 zo dňa 24. 01. 2019, p. Róbert Šoltés, 
vyrúbený úrok z omeškania v sume 37,90 €, vyčíslený s 10% sadzbou za 0-15-46-
71-110-139-167-196-230-259-292-335-382 dní omeškania jednotlivých termínov 
splátok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 1 zo dňa 18. 04. 2017 a 
zo sumy 892,75 € s povoleným splátkovým kalendárom s rozložením platieb do 12 
rovnomerných splátok vo výške 74,40 €. Daňový subjekt prevzal doručenú zásielku 
dňa 07. 02. 2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 10. 03. 2019. 
Poplatník sankciu uhradil v prospech účtu správcu dňa 28. 02. 2019, čo je 
vydokladované výpisom p. č. 2/2019 z BÚ mestskej časti. 
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Kontrolné zistenia: kontrolný orgán vykonanou kontrolou plnenia nápravných opatrení nezistil 
nedostatky vyžadujúce si vo vzťahu k uplatňovaniu § 156 ods. 1 písm. a) zákona o správe 
daní prijatie ďalších opatrení správcu dane. 
 
c) Kontrola správnosti výšky vyrúbených poplatkov za rozvoj a súvisiaca legislatíva 
 

➢ Platné a účinné Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 
1/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Rusovce bolo zverejnené po schválení v miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava, dňa 10. februára 2017, a účinné od 01. 03. 2017 v súlade s 
ustanovením § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie 
ustanovuje vo vzťahu k výpočtu poplatku za rozvoj nasledovné paragrafové úpravy 
v podmienkach mestskej časti Rusovce: 

 
 „§ 5 Základ poplatku za rozvoj 

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy 
realizovanej stavby v m², ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 2 tohto 
nariadenia, pričom na účely tohto nariadenia sa za podlahovú plochu nadzemnej časti 
stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. 

„§ 6 Sadzba poplatku za rozvoj 
Mestská časť určuje sadzby poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-
Rusovce nasledovne: 
a) stavby na bývanie 35,- Eur za každý, aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej 

časti stavby; 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu 10,- Eur; 

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 35,- Eur; 

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na 
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou 35,- Eur; 

e) ostatné stavby 35,- Eur. 
„§ 7 Výpočet poplatku za rozvoj 
(1) Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku za rozvoj podľa § 5 tohto 

nariadenia znížený o 60 m² a sadzby poplatku za rozvoj podľa § 6 tohto nariadenia 
platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti, ak zákon neustanovuje inak. 

(2) Vypočítaný poplatok za rozvoj sa zaokrúhli na eurocenty nadol.“  
 

➢ Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ako osobitný predpis upravuje vo vzťahu k sadzbe a spôsobu 
výpočtu výšky rozvojového poplatku nasledovné: 
 

§ 7 Sadzba poplatku za rozvoj 
(1) Sadzba poplatku za rozvoj je od 3 eur do 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej 
plochy nadzemnej časti stavby. 
 

Evidencia poplatkov z roku 2017 vykazuje celkový predpísaný výnos z poplatku za rozvoj v 

MČ Bratislava-Rusovce vo výške 29 623,30 €, z toho príjem rozpočtu MČ Bratislava-

Rusovce bol vo výške 17 972,15 €. Podrobný Prehľad o dosiahnutom výnose, vrátane výšky 

všetkých vydaných platobných výmerov je uvedený v priloženom tabuľkovom prehľade: 
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Inkaso - Podrobná zostava k 31.12.2017 

  
Číslo  Druh  Typ  Kód  Typ  Dátum účt.  Rok   Platba  

spisu  dane dane  dane  platby  platby  výmeru Popis  celkom  

12689  D32  DAN POP  BA  07.11.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  4592,00  

1478  D32  DAN POP  BA  05.12.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  4112,85  

12680  D32  DAN POP  BA  02.11.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  2291,45  

12395  D32  DAN POP  BA  13.12.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  270,00  

12862  D32  DAN POP  BA  15.12.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  3846,50  

12506  D32  DAN POP  BA  11.07.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  1 788,85  

12861  D32  DAN POP  BA  04.08.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  3931,90  

10812  D32  DAN POP  BA  18.07.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  5859,00  

11936  D32  DAN POP  BA  16.05.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj   2335,55  

12586  D32  DAN POP  BA  10.07.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  74,40  

12586  D32  DAN POP  BA  10.08.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  74,40  

12586  D32  DAN POP  BA  12.09.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj   74,40  

12586  D32  DAN POP  BA  11.10.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  74,40  

12586  D32  DAN POP  BA  08.11.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj 74,40  

12586  D32  DAN POP  BA  07.12.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj 74,40  

12586  D32  DAN POP  BA  25.05.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  74,40  

12586  D32  DAN POP  BA  09.06.2017  2017  VUB Popi za Rozvoj  74,40  

17 platieb od FO-O         
 

 

       Spolu za fyzické osoby:  29623,30  

                     Spolu za fyzické osoby- obyvatel':  29623,30  

                       Spolu za fyzické osoby - podnikatel':  0,00  

       Spolu za právnické osoby:  0,00  

       Spolu za všetky osoby:  29623,30  

 
 
 
 

        

 

Sumár - Podrobná zostava k 31.12.2017 

 
RČIlČO   Názov    Adresa     Obec    

Číslo     Rok  Dátum  Celková suma  Predpis k  Uhradené k  Rozdiel k  

spisu  Cpv  Druh  Typ Kód  pv  pv  predpisov  31.12.2017  31.12.2017  31.12.2017  

ROCIS001  Meno,priezvisko EAdresa     

12689  9  032  DAN POP  2017  12.10.2017   4592,00  4592,00  4592,00  0,00  

     Spolu:   4592,00  4592,00  4592,00  0,00  

ROCIS001   Meno,priezvisko  EAdresa     

1478  8  D32  DAN POP  2017  20.07.2017   4112,85  4112,85  4112,85  0,00  

     Spolu:   4112,85  4112,85  4112,85  0,00  

ROCIS001  Meno,priezvisko  EAdresa     

12680  10  D32  DAN POP  2017  12.10.2017   2291,45  2291,45  2291,45  0,00  

     Spolu:   2291,45  2291,45  2291,45  0,00  

ROCIS001  Meno,priezvisko      Adresa    

12395  13  D32 DAN POP  2017  10.11.2017   805,00  805,00  270,00  535,00  

     Spolu:   805,00  805,00  270,00  535,00  

ROCIS001  Meno,priezvisko  Adresa     

12862  15  D32  DAN POP  2017  20.11.2017   3846,50  3846,50  3846,50  0,00  

     Spolu:   3846,50  3846,50  3846,50  0,00  

ROCIS001  Meno,priezvisko  Adresa     

12506  5  D32 DAN POP  2017  27.06.2017   1 788,85  1 788,85  1 788,85  0,00  

     Spolu:   1 788,85  1 788,85  1 788,85  0,00  

ROCIS001  Meno,priezvisko     EAdresa    

11405  12  D32  DAN POP  2017  09.11.2017   9293,90  9293,90  0,00  9293,90  
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     Spolu:   9293,90  9293,90  0,00  9293,90  

ROCIS001  Meno,priezvisko  EAdresa     

12861  3  D32 DAN POP  2017  27.06.2017   3931,90  3931,90  3931,90  0,00  

     Spolu:   3931,90  3931,90  3931,90  0,00  

ROCIS001  Meno,priezvisko  Adresa     

10812  4  D32 DAN POP  2017  27.06.2017   5859,00  5859,00  5859,00  0,00  

     Spolu:   5859,00  5859,00  5859,00  0,00  

ROCIS001  Meno,priezvisko      EAdresa    

12356  14  D32  DAN POP  2017  10.11.2017   7845,60  7845,60  0,00  7845,60  

     Spolu:   7845,60  7845,60  0,00  7845,60  

ROCIS001  Meno,priezvisko  EAdresa     

11936  2  D32  DAN POP  2017  18.04.2017   2335,55  2335,55  2335,55  0,00  

     Spolu:   2335,55  2335,55  2335,55  0,00  

  Meno,priezvisko  Adresa     

12586   D32  DAN POP  2017  18.04.2017   892,85  892,85  595,20  297,65  

     Spolu:   892,85  892,85  595,20  297,65  

    Spolu za fyzické osoby:  47595,45  47595,45  29623,30  17972,15  

   Spolu za fyzické osoby-obyvatel' :  47595,45  47595,45  29623,30  17 972,15  

   Spolu za fyzické osoby-podnikatel' 
:  

 0,00  0,00  0,00  0,00  

   Spolu za právnické osoby:   0,00  0,00  0,00  0,00  

    Spolu za všetky osoby:  47595,45  47595,45  29623,30  17972,15  

 
Kontrolné zistenia: kontrolný orgán vykonanou kontrolou evidencie poplatkov zistil, že táto 
vykazuje nesúlad výšky vyrúbených poplatkov za rozvoj s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 
447/2015 Z. z., keďže suma predpisov v nich uvedená je u jednotlivých poplatníkov 
vyčíslená v desatinných číslach. Toto pri uplatnení spoplatnenia v sadzbách schválených 
podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 mestskej časti Bratislava-Rusovce nie 
je možné. Vyrúbené výšky rozvojového poplatku teda nemôžu vykazovať eurocenty 
s výnimkou povolených splátok poplatku, keďže sadzby prijaté v mestskej časti Bratislava- 
Rusovce sú celočíselné. Pri v evidencii uvedených 11 vydaných rozhodnutiach je teda výška 
celkom vyrúbených poplatkov nižšia minimálne o 385,00 € vychádzajúc z predpokladu 
uplatnenia sadzby podľa § 6 písm. a)  VZN č. 1/2017. Kontrolné zistenia vyžadujú prijatie 
nápravných opatrení pre ich odstránenie. 
 
Záver: 
Vykonanou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne 
záväzných nariadení a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce pri správe 
miestneho poplatku za rozvoj v roku 2017, boli zistené závažné nedostatky vyžadujúce 
prijatie nápravných opatrení súvisiacich s uplatnením ustanovenia § 7 ods. 1 zákona  
č. 447/2015 Z. z. o poplatku za rozvoj a § 6 písm. a)  VZN č. 1/2017. 
Na základe kontrolných zistení odporúčam kontrolovanému subjektu uplatniť vo všetkých 
dotknutých rozhodnutiach dovyrúbenie výšky poplatkov za rozvoj v súlade s ustanovením § 7 
ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. o rozvojovom poplatku. 
 
Návrh správy č. 01/11/2019 o výsledku následnej kontroly a odporučený návrh opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov. Termín na predloženie návrhu opatrení stanovujem na 
deň 07. 11. 2019. 
 
Vypracoval: Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór,  v. r. , dňa: 04. 11. 2019 ............................ 
 
za mestskú časť Bratislava-Rusovce prevzal:  
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka, v. r.        ............................ 
      
za Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce prevzal:                                             
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Jana Hlušeková, v. r.                                                            ............................ 
 
Vyjadrenie kontrolovaného subjektu: bez pripomienok                                  


