Ing. Ján Malý, hlavný kontrolór obce
Správa
o výsledkoch kontroly plnenia povinností daňovým subjektom
Lesy SR, š.p. OZ Topoľčianky
V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, novými Pravidlami o kontrolnej činnosti, § 11 ods. 6
písm. a d) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v z.n.p. ( daňový poriadok), § 6 ods. 3 Zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v z.n.p., § 41 ods. 8 a ods. 13 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p.
a uznesením OZ Lovce zo dňa 9. decembra 2016 k bodu č. 13.
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce Lovce správu v tomto rozsahu:
I.
II.
III.
IV.

Úvod
Vyhotovovateľ – PSL Skýcov – Projekt s.r.o. Piešťany
PSL Topoľčianky – Žitavany
Záver
Návrh na uznesenie

I.

Úvod

Podľa § 71 zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam v z.n.p. („ ďalej len katastrálny zákon“) záväzné údaje katastra sa používajú
o.i. na účely správy daní a poplatkov. Sú podkladom na písomné vyhotovenie verejných listín
a iných listín. Údaje katastra, ktorých hodnovernosť je vyvrátená sa nesmú používať.
Podľa § 7 katastrálneho zákona obsah katastra o. i. má obsahovať aj údaje o začlenení
pozemkov do lesného pôdneho fondu tak ako to upresňuje vykonávacia vyhláška č. 461/2009
Z. z, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon a to podľa jej prílohy č. 2 : Kód spôsobu využívania
pozemku. Ak ide o uznanú zvernicu má byť 29 a podľa prílohy č. 3: Kód chránenej
nehnuteľnosti buď 103 chránený areál alebo kód 801 iná ochrana. LV č. 258 žiaden taký kód
neobsahuje, čiže zvernica nie je uznaná v katastri.
Lesy SR, š.p. Topoľčianky na základe vyžiadania správcu dane č. 307/2016 zo dňa
25.10.2016 vo svojej odpovedi, spis. č. K 48187/150-16 zo dňa 15.11.2016 uviedli o. i.
všeobecné, ale i sofistikované poučenie a konštatovanie, že PSL Topoľčianky, Žitavany 20132022 platí pre k.ú. Lovce a že všetky lesné pozemky vedené na LV 258 sú lesy osobitného

určenia a na LV 679 sú lesy ochranné ale ide podľa LV o TTP, LV č. 556, 1016 a 965 sú spoločné
nehnuteľnosti ( nebolo uvedené koho, pravdepodobne bývalých urbárnikov). V prílohách sú
snímky z porastových máp a že transformácia na parcely C alebo E je možná z verejne
prístupného portálu KN. Ani zmienka o PSL lesného celku Skýcov na roky 2014 – 2023.
II.

Vyhotovovateľ PSL Skýcov – Projekt s.r.o. Piešťany

1. Vo svojej odpovedi spis č. 168/12/16 zo dňa 5.12.2016 sofistikovane prekrútil žiadosť
správcu dane, že sa týka LC Žitavany a odkázal poslať žiadosť do Nitry.
2. Ignoroval dve rozhodnutia OÚ Trenčín týkajúce sa Lesného celku Skýcov.
3. Porušil ustanovenie § 41 ods. 7 cit. zákona o lesoch tým, že nepredložil návrh na
vyhlásenie lesov osobitného určenia najneskôr do konca februára 2013.
Dôkazy:
a) Protokol z 23.04.2013
b) OU Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie sa k ničomu
nevyjadroval
4. Podrobnejšia právna analýza by ukázala ďalšie pochybenia.

III.PSL Topoľčianky – Žitavany

Údaje v cit. spise Lesov SR Topoľčianky č. K 48187/150- 16 zo dňa 15.11.2016 na základe
Výzvy správcu dane č. 307/2016 – 1 zo dňa 30.11.2016 boli doplnené v spise č.
K 48187/150-16 zo dňa 02.01.2017. A kópiou Rozhodnutia KLÚ Nitra o určení lesného celku
Topoľčianky a Žitavany, kópia z plochovej tabuľky s tým, že v stĺpci KL táto tabuľka stanovuje
kategóriu lesa a kópiou z porastovej mapy.
Analýza obsahu odpovede
(spis zo dňa 02.01.2017, opäť evidovaný pod tým istým reg. číslom)

1. KLÚ Nitra v Rozhodnutí č. 2011/00130-2 zo dňa 30.06.2011, ktoré má zaujímavé
dvojčíslovanie strán od 12 – 17 a od 0/1 do 6, na str. 2/13 v bode c) je upozornenie
o predkladaní návrhov na vyhlásenie lesa osobitného určenia do 31.12.2011.
2. Daňový subjekt v sprievodnom texte, ktorý je celý zmätočný potvrdil
a) Neznalosť legislatívy SR, ktorá sa týka plnenia daňových povinností
b) Úplnú ignoráciu ustanovenia § 41 ods. 7 zákona o lesoch, ktoré má zásadný
význam pre platnosť vyhlasovania lesov osobitného určenia. Jeho porušením je
naplnená skutková podstata cit. ustanovenia, ktorá sa vzťahuje pre
nezohľadňovanie kategórie lesov osobitného určenia v PSL 2013 – 2022
Topoľčianky a Žitavany.
c) Nezákonnosť plochovej tabuľky v stĺpci KL

d) Nevedomosť a zavádzanie resp. prenášanie povinností na správcu dane, pretože
kópia porastovej mapy i identifikácia dielcov pre správcu dane je úplne zbytočná,
irelevantná.
Okrem toho daňový subjekt v období od 15.11.2016 do 02.1.2017 vrátane
osobného stretnutia, t.j. počas obdobia zisťovania skutočností správcom daní
preukázal
1. Porušenie ustanovení § 16 ods. 1 až 4 zákona o lesoch.
Dôkaz: Rozhodnutie KLÚ Nitra č. 2012/00038 zo dňa 13.03.2012, časť
odôvodnenie na str. 4, kde sa odvoláva na vyhlásenie lesov osobitného
určenia pre PSL 2003-2012 a zistenie údajov na internete!
2. Porušenie ustanovení katastrálneho zákona, tak ako je uvedené v úvode
3. Porušenie ustanovenia § 9 ods. 1 písm. m) a písm. t) zákona o ochrane prírody
a krajiny v z.n.p. s poukázaním na § 6 zákona č. 17/1992 Z.z. o životnom
prostredí v z.n.p.
IV. Záver

S poučeniami, ktoré dával daňový subjekt, že pre zaradenie lesného pozemku do
kategórie lesa je určujúci PSL, možno iba súhlasiť. Avšak PSL musí spĺňať atribúty právneho
štátu najmä podľa zákona o lesoch. Toto bolo uvedené v spise správcu dane č. 307/2016-1 zo
dňa 30.11.2016.
Asi zbytočne pre správcu dane.

Predkladá

Ing. Ján Malý
Hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce
Na základe predloženej správy hlavným kontrolórom obce Lovce
konštatuje, že

1. Lesné pozemky v k.ú. Lovce o celkovej výmere 585,20 ha sú hospodárske lesy
2. Lesné pozemky kategórie lesov osobitného určenia a ochranné lesy sa na území k.ú. Lovce
nenachádzajú. To je preukázané zisťovaním skutočností na účely správy daní, ktorého
výsledkom bolo preukázané zistenie ustanovenia § 41 ods. 7 cit. zákona o lesoch t.j. tieto
kategórie lesa sa v PSL Skýcov a PSL Topoľčianky – Žitavany v k.ú. Lovce nesmú zohľadňovať.

Odporúča
Správcovi dane voči daňovému subjektu Lesy SR š.p. Topoľčianky
a) požiadať ho o opravné daňové priznanie za obdobie 2010 – 2016 podľa § 16 daňového
poriadku
b) pre rok 2017 vyrubiť daň pre hospodárske lesy o celkovej výmere 585,2 ha
c) za obdobie rok 2010 až 2016 spracovať a zaslať výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku
v zmysle ustanovenia § 80 daňového poriadku.

