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Dôvodová správa 
 
Podstatnú časť  príjmov bežného rozpočtu tvoria daňové a nedaňové príjmy.  
 
Daňové: 
 Mesto Zlaté Moravce spravuje miestne dane podľa zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov a nedoplatky, ktoré vznikli po lehote splatnosti, vymáha podľa 
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov (daňový poriadok). 
 
Nedaňové: 
 Nakladanie s pohľadávkami, ktoré tvoria  najmä nedoplatky na nájomnom za 
prenájom nebytových priestorov a nedoplatky na úhradách za služby spojené s nájmom 
a inými majetkovými právami mesta , upravuje čl. 11 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Zlaté Moravce č. 6/2011 –Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce. 
 
 Predložená správa informuje o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce 
ku dňu 30.11.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa o stave vymáhania pohľadávok mesta  Zlaté Moravce   
 
 

Táto správa podáva  informáciu o pohľadávkach Mesta Zlaté Moravce, ktoré boli 
postúpené na vymáhanie referentovi pre vymáhanie pohľadávok. Neposkytuje 
informáciu o celkovej výške pohľadávok evidovaných v účtovníctve mesta. 

 
Na základe zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní  v znení neskorších predpisov mesto 

Zlaté Moravce ako správca daní  eviduje a registruje daňové subjekty, vykonáva daňové 
konanie  a vymáha daňové nedoplatky.  

Mesto Zlaté Moravce eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa, 
dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za 
jadrové zariadenie, dani za užívanie verejného priestranstva a na miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vyzýva daňového dlžníka podľa § 80 zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov na ich 
zaplatenie v náhradnej lehote. Tento inštitút je fakultatívny a správca dane aj bez jeho využitia 
môže priamo pristúpiť k vymáhaniu daňového nedoplatku. Musia však byť splnené všetky 
zákonné podmienky na jeho začatie. Uvádzam niektoré : 

- existencia daňového nedoplatku na základe exekučného titulu, ktorým je právoplatné a 
vykonateľné  rozhodnutie t.j. že rozhodnutie musí byť doručené adresátovi do vlastných rúk, 
nie inému a tento sa v danom prípade  neodvolá,  a právoplatný a vykonateľný výkaz 
nedoplatkov  

- či nezaniklo právo vymáhať daňový nedoplatok nakoľko právo na vymáhanie 
daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, 
v ktorom daňový nedoplatok vznikol ale ak správca dane v uvedenej lehote doručí daňovému 
subjektu výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, začína plynúť nová premlčacia lehota po 
skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. Právo na vymáhanie daňového 
nedoplatku takto zaniká až po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový 
nedoplatok vznikol. 

- existencia majetku, ktorý je spôsobilým predmetom daňovej exekúcie – byty, 
pozemky, nebytové priestory, pohľadávky, mzda, iné príjmy. Referent pre vymáhanie 
pohľadávok zisťuje tieto skutočnosti v príslušných inštitúciách, ktoré vedú evidenciu osôb 
alebo majetku – banky, správa katastra, Sociálna poisťovňa.... aby poskytli informácie 
potrebné na vymáhanie daňového nedoplatku a vyzýva aj daňových dlžníkov na predloženie 
dokladov, ktoré preukazujú vlastníctvo majetku alebo iné dôkazy potrebné na vymáhanie 
nedoplatku. 

K dnešnému dňu je  v riešení 46 subjektov u ktorých sa zisťujú vyššie uvedené 
skutočnosti, čo je náročné, nakoľko  daňovníci sa nezdržujú na adrese trvalého pobytu, sú 
v hmotnej núdzi, majú nízky invalidný dôchodok na ktorý sa nedá siahnuť, nie sú  vlastníkmi 
majetku ...  V týchto prípadoch musí referent priebežne sledovať či sa u daňovníkov nezmenia 
majetkové pomery  aby mohol byť nedoplatok uhradený. 

Na vymáhanie boli postúpené aj nedoplatky daňových subjektov, ktoré nepresahujú  20 
eur pri všetkých daniach. Tu je potrebné zvážiť či takáto suma sa bude naďalej evidovať 
pretože právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení 
kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol alebo má referent vypracovať 
rozhodnutie o zániku daňového nedoplatku ak suma dočasne nevymožiteľného daňového 
nedoplatku vrátane nákladov spojených so správou daní a jeho vymáhaním u daňovníka 
nepresiahne 20 eur. 



Na základe telefonického kontaktu a výziev na zaplatenie pred nariadením exekučného 
konania zasielaných a doručených daňovým subjektom, ktorých nedoplatky boli postúpené na 
vymáhanie   referentovi boli od 1.7.2012 do 19.11.2012 uhradené v  sume 4 294,37 eur. 

V prípade, že komunikácia s dlžníkom nie je možná  a vymáhanie nedoplatkov vlastnou 
činnosťou úradu je neefektívne, spracuje referent pre vymáhanie pohľadávok na základe 
postúpených spisov z príslušných oddelení návrh na vykonanie exekúcie. 

K 19.11.2012 bolo na základe skompletizovaných postúpených spisov v roku 2012 
zatiaľ vypracovaných 37 návrhov na vykonanie exekúcie a to na základe vykonateľných 
exekučných titulov, ktorými boli vyrubené - daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady alebo na základe právoplatných a vykonateľných 
rozhodnutí súdov alebo mesta Zlaté Moravce na vymoženie sumy 19 733,23 eur z ktorej bola 
vymožená suma 3 182,10 eur. V 3 návrhoch boli  exekučným titulom aj Rozhodnutia 
o priestupku v zmysle ktorého sa priestupku dopustili zákonní zástupcovia dieťaťa tým, že 
ohrozovali výchovu a vzdelávanie dieťaťa a zanedbávali starostlivosť o povinnú školskú 
dochádzku. /príloha č.1/ 

V 7 prípadoch u daňovníkov, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností, boli vypracované 
a podané návrhy oprávneného na zriadenie exekučného záložného práva  na nehnuteľnosť  
povinného a udelený súhlas s predajom daných nehnuteľností za účelom uspokojenia 
vymáhanej pohľadávky . 
U 11  subjektov  prebieha  stále exekučné konanie začaté v roku 2011 celkom v sume 
54 291,09 eur /príloha č.2/,     ide o: 
AGROUNION VT, spol. s.r.o., Bernolákova 53, 953 01 Zlaté Moravce  
CALTEX, spol. s r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce 
DANECO s.r.o., Dlhá 110, 951 71 Sľažany 
JJ PLASTIK s.r.o., G. Dusíka 39, 917 08 Trnava 
KOFUS, spol. s r.o., 340, 951 93 Machulince 
Marián Martinec – MADERAS, Mlynská 59, 951 93 Topoľčianky 
MONTAS KLIMA, spol. s.r.o., Robotnícka 4, 953 01 Zlaté Moravce 
Ngo Nguyen Thanh, Radová 19, 949 01 Nitra 
Rómovia spoločne – Romale Echetáne, 1. Mája 38, 953 01 Zlaté Moravce 
STARMEN, spol. s r.o., Hrádky 82/31, 914 01 Trenčianska Teplá 
Xuan Dung Mai, Dlhá 86, 949 01 Nitra 

 
 

 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.11.2012 
 
Spracovala: JUDr. Silvia Očovská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie  č.  2012 
z   21. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  13.12.2012 
 
Informácia o stave vymáhania pohľadávok mesta 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
p r e r o k o v a l o 
 

informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta 
   
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

 
informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta – daňových a nedaňových pohľadávok 
vzniknutých po lehote splatnosti. 
  
 
 

 

V Zlatých Moravciach   dňa    13.12.2012 
 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
      
         primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


