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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 : 

- daň z nehnuteľností 
- daň za psa 
- daň za užívanie verejného priestranstva 
- daň za ubytovanie 
- daň za predajné automaty 
- daň za nevýherné hracie prístroje 
- daň za jadrové zariadenie 
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Nedoplatky na miestnych daniach, ktoré vznikli po lehote splatnosti, sú vymáhané 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 informácia poskytuje prehľad o celkovom vývoji pohľadávok 
z daňových a nedaňových príjmov na základe inventarizácie pohľadávok k 31.12. bežného 
roka so zameraním na vývoj pohľadávok na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady v rokoch 2010-2013. 
Ďalej informuje o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce oddelením 
miestnych daní a vymáhania pohľadávok v roku 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov  
za roky 2010-2013 

 
 
Mesto Zlaté Moravce  v roku 2013 pokračovalo v zmysle prijatých opatrení na 
zefektívnenie činnosti oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok a zintenzívnenie 
vymáhania nedoplatkov  hlavne u daňových, ale aj nedaňových pohľadávok z minulých 
rokov. Daňové nedoplatky zahŕňajú nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa, za 
predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, za ubytovanie a za užívanie verejného 
priestranstva. Medzi nedaňové nedoplatky patria hlavne nedoplatky na poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a nedoplatky zo zmluvných vzťahov medzi 
mestom a subjektom, ako nájomné za pozemky, nájomné z nebytových priestorov, 
nájomné byty, odoslané faktúry a pod. 
Správa poskytuje pohľad na vývoj pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov na 
základe inventarizácie pohľadávok k 31.12. bežného roka so zameraním na vývoj 
pohľadávok na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady v rokoch 2010-2013. 
 
 
Pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov 
 
Tabuľka 1: Vývoj pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov k 31.12. 

  pohľadávky daňové rozdiel pohľadávky nedaňové rozdiel 
2010            328 789,57                    414 000,00       
2011            324 158,13     1,41%              423 110,89     2,20%
2012            352 359,15     8,70%              480 157,47     13,48%
2013            278 903,46     -20,85%              455 304,92     -5,18%

 

Vývoj pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov k 31.12.
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Z analýzy stavu pohľadávok vyplýva, že kým do 31.12.2012 sa celkové pohľadávky 
postupne zvyšovali,  k 31.12.2013 sme zaznamenali pokles pohľadávok na daňových 
príjmoch až o 20,85 % a na nedaňových príjmoch o 5,18% oproti predchádzajúcemu 
obdobiu. 
 
 
 
 
 
 
 



Daň z nehnuteľností 
 
Tabuľka 2: Prehľad vývoja dane z nehnuteľností v rokoch 2010-2013 

  predpis uhradené uhradené bežný rok uhradené nedoplatky plnenie v % 

2010       531 652,07        506 675,10            471 661,67               35 013,43     95,30 
2011       556 661,23        526 726,56            480 253,58               46 472,98     94,62 
2012       609 002,88        570 492,10            535 249,89               35 242,21     93,68 
2013       632 748,15        679 762,17            588 142,11               91 620,06     107,43% 

 

Prehľad vývoja dane z nehnuteľností 
v rokoch 2010-2013 
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Daň z nehnuteľností tvorí najvýraznejšiu zložku vlastných daňových príjmov mesta Zlaté 
Moravce. Medziročne  do roku 2012 sa výška plnenia výnosu z dane z nehnuteľností 
pohybovala priemerne na úrovni 94 %, v roku 2013 dosiahla úroveň plnenia  107,43 %. 
 
 Tabuľka 3: vývoj nedoplatkov na dani z nehnuteľností k 31.12. 

  uhradené nedoplatky rozdiel v % nedoplatok k 31.12.  rozdiel v % 
2010                   35 013,43                   197 295,77       
2011                   46 472,98     32,73%             227 230,44     15,17%
2012                   35 242,21     -24,17%             265 741,26     16,95%
2013                   91 620,06     159,97%             194 281,17     -26,89%

Vývoj nedoplatkov na dani z nehnuteľností
k 31.12. bežného roka
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Na nedoplatkoch na dani z nehnuteľností z minulých rokov bolo v roku 2013 uhradených 
91620,06 €, čo predstavuje zvýšenie až o 159,97 % oproti stavu k 31.12.2012.  Zároveň sa 
oproti stavu k 31.12.2012 znížil stav pohľadávok na dani z nehnuteľností o 26,89 %. 
 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 
 
 
Tabuľka 4: Prehľad vývoja poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v rokoch 2010-
2013 

  predpis uhradené 
uhradené bežný 
rok 

uhradené 
nedoplatky plnenie v % 

FO       155 783,88         138 608,37            121 520,96               17 087,41                 88,97    
PO        79 021,65            90 450,96              60 426,26               30 024,70               114,46    

2010       234 805,53         229 059,33            181 947,22               47 112,11                 97,55    
FO       152 009,84         149 621,09            125 182,59               24 438,50                 98,43    
PO        81 858,00            89 044,57              67 800,86               21 243,71               108,78    

2011       233 867,84         238 665,66            192 983,45               45 682,21               102,05    
FO       190 090,55         171 817,43            156 446,84               15 370,59                 90,39    
PO        90 036,45            89 605,17              72 930,25               16 674,92                 99,52    

2012       280 127,00         261 422,60            229 377,09               32 045,51                 93,32    
FO       199 647,84         184 608,84            165 961,61               18 647,23                 92,47    
PO        85 425,90            92 658,97              75 822,89               16 836,08               108,47    

2013       285 073,74         277 267,81            241 784,50               35 483,31     97,26% 
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Poplatok za komunálny odpad je obligatórny a mesto ho na svojom území ukladá povinne. 
Zvýšenie predpisu v roku 2012 bolo dôsledkom zvýšenia sadzby poplatku pre FO, pričom 
výška poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov mesta na zabezpečenie 
činnosti nakladania s odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných 
nádob, poplatok u PO sa nezvyšoval. Plnenie v % vzhľadom k skutočne vyrubenej dani na 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa napriek nepriaznivej 
ekonomickej situácii poplatníkov  v roku 2013 podarilo udržať na úrovni 97,26 %. 
 



Vymožiteľnosť pohľadávok je u jednotlivých skupín veľmi rozdielna. Vzhľadom k tomu, 
že dlžníci – fyzické osoby sú v rozhodujúcej miere nemajetní, resp.  sociálne odkázaní  
a daňovej exekúcii podľa § 99 ods. 4 zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepodliehajú 
dávky v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky poskytované podľa osobitných predpisov 
a i., vymožiteľnosť týchto pohľadávok je minimálna. 
 
Tabuľka 5: vývoj nedoplatkov za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12. 
  uhradené nedoplatky rozdiel v % nedoplatok k 31.12.  rozdiel v % 

FO                    17 087,41                    179 968,52      

PO                    30 024,70                      29 357,80      
2010                    47 112,11                    209 326,32      

FO                    24 438,50           43,02                  182 357,28                 12,88    
PO                    21 243,71    -      29,25                    22 171,26    -            24,48    

2011                    45 682,21    -        3,04                  204 528,54    -             2,29    
FO                    15 370,59    -      37,11                  200 225,53                  9,80    
PO                    16 674,92    -      21,51                    22 577,09                  1,83    

2012                    32 045,51    -      29,85                  222 802,62                  8,93    
FO                    18 647,23           21,32                  211 927,49                  5,84    
PO                    16 836,08             0,97                    15 135,09    -            32,96    

2013                    35 483,31    10,73%               227 062,58    1,91% 
 

Vývoj nedoplatkov za poplatok za komunálny odpad
k 31.12. bežného roka
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Analýzou vývoja stavu nedoplatkov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady možno konštatovať, že napriek klesajúcemu výnosu z poplatku do roku 2012 bolo 
na nedoplatkoch z minulých rokov súhrnne za FO a PO  v roku 2013 uhradené 35 483,31 
€, čo predstavuje zvýšenie o 10,73 % oproti 31.12.2012. Celková úroveň nedoplatkov 
oproti rovnakému obdobiu stúpla o 1,91 %. V prípade nedoplatkov u PO sa jedná aj 
o pohľadávky do dátumu splatnosti, nakoľko splatnosť vyrubených poplatkov za IV. 
štvrťrok 2013 prechádza do roka 2014.  
 
V  roku  2013 bolo oddelením miestnych daní a vymáhania pohľadávok celkovo vydaných 
12880 rozhodnutí a dodatočných rozhodnutí k miestnym daniam a miestnemu poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, z toho najväčší podiel predstavuje 5589 
rozhodnutí a dodatočných rozhodnutí k miestnym daniam, ktoré boli s účinnosťou od 



01.01.2013 zlúčené, tz. daň z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a nevýherné 
hracie prístroje,  k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
bolo vydaných 6256 rozhodnutí a dodatočných rozhodnutí pre FO, ktorým sa vyrubuje 
poplatok paušálne podľa stanovených kritérií   a pre PO, u ktorých je realizovaný 
množstvový zber na základe dohôd uzatvorených medzi daňovým subjektom 
a Technickými službami mesta Zlaté Moravce, bolo vydaných 967 rozhodnutí .   
 

V prípade nedodržania termínu splatnosti bolo vydaných celkovo 1822 výziev,  z toho 796 
výziev  na zaplatenie daňového nedoplatku k miestnym daniam a 1026 výziev na 
zaplatenie nedoplatku na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
Mesto Zlaté Moravce v roku 2013 v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov pristúpilo k vyrubovaniu úroku z omeškania. Za nedodržanie termínu 
splatnosti miestnych daní a poplatku k 31.12.2013  bolo vydaných 125 rozhodnutí na 
úrok z omeškania v celkovej výške 2 890,46 €, z toho 2 648,20 € za nedodržanie lehoty 
určenej správcom dane v rozhodnutí na daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane 
a 205,06 € za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uvedený prehľad 
o vyrubených predpisoch na miestnych daniach a poplatku v roku 2013 predstavuje sumu 
samotnej vyrubenej dane vrátane príslušenstva tvoreného sankciami a úrokom 
z omeškania. 
 

 

 

 

 

V Zlatých Moravciach dňa 07.04.2014 

 

Vypracovala:   Ing. Renáta Kordošová 

  vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia o stave  pohľadávok,  
ktoré boli  postúpené referentovi pre vymáhanie pohľadávok 

za rok 2013  
 

       Táto správa poskytuje  informáciu o pohľadávkach Mesta Zlaté Moravce, ktoré boli 
postúpené na vymáhanie referentovi pre vymáhanie pohľadávok a neposkytuje informáciu 
o celkovej výške pohľadávok evidovaných v účtovníctve mesta. 
      V roku 2013 pri neplnení daňových povinností zo strany dlžníka boli urobené 
konkrétne opatrenia v záujme splnenia dlhu dlžníkom tak, že dlžník sa písomne vyzval na 
splnenie dlhu. Písomná výzva na zaplatenie dlhu alebo iná forma upozornenia, ktorá bola 
doručená, je preukazujúcim dôkazom poskytnutia dostatočnej lehoty na plnenie. Správca 
dane je povinný z úradnej moci(ex offo) zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie 
daňového exekučného konania a to zadovážením informácií a dôkazov potrebných na 
vymáhanie dane. Okrem preskúmania či existuje právoplatný a vykonateľný exekučný titul 
a iné náležitosti v zmysle zákona, je nutné zistiť, či má dlžník majetok, ktorý je spôsobilým 
predmetom daňovej exekúcie. Pri preverovaní existencie majetku u väčšiny fyzických osôb 
bola zistená ich nemajetnosť. Daňovej exekúcii nepodliehajú ani dávky v hmotnej núdzi, 
príspevky k tejto dávke, štátne sociálne dávky, peňažné príspevky na kompenzáciu,  na 
ktoré majú nárok. Preto na základe týchto zistených skutočností bolo v roku 2013 
zaslaných exekútorovi šesť návrhov  na vykonanie exekúcie s 51 exekučnými titulmi. 
     Nedoplatky, ktoré sú dočasne nevymožiteľné u takýchto osôb vedieme v evidencii  
a priebežne sledujeme majetkové pomery dlžníka.  
     Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení 
kalendárneho roku v ktorom nedoplatok vznikol a ak je v danej lehote doručená výzva na 
zaplatenie subjektu, právo na vymáhanie zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho 
roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.  
     Na základe  51 exekučných titulov  bolo v roku 2013 vypracovaných a zaslaných 
exekútorovi šesť návrhov na vykonanie exekúcie na zaplatenie sumy 1 715,71 € z titulu 
neuhradeného poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dane  z 
nehnuteľností. Z uvedenej sumy bolo zatiaľ uhradených 61,82 €. Vo veci ostatných  
exekučných konaní začatých v roku 2013 nebola k dnešnému dňu vymožená iná suma, 
nakoľko povinní nevlastnia žiadny majetok  vhodný na vykonanie exekúcie, nevlastnia 
žiadne bankové účty, nepracujú a nepoberajú žiadne dávky, ktoré by mohli byť predmetom 
exekúcie, dokonca Sociálna poisťovňa nemôže vykonávať zrážky z dôchodku, pretože 
výška dôchodku nepostačuje na realizáciu exekúcie. 
     V roku 2013 exekútor pre nás vymohol  z návrhov na vykonanie exekúcie z minulých 
rokov sumu 5 984,11 €. 
     Vlastnou činnosťou sme v roku 2013 získali 88 109,72 €, z toho 59 892,17 € na základe 
uplatnenia pohľadávky prihláškou pohľadávok proti podstate voči UNITED MORE s.r.o. 
v konkurze,  Továrenská 49, Zlaté Moravce, IČO: 35 893 672 . 
     Aktuálne evidujeme sedem záložných práv -  istina 6 214,89 € -   ako zabezpečovací 
inštitút správcu dane na nehnuteľnosti dlžníkov, na ktorých viaznu viaceré záložné práva 
so skorším dátumom zapísania. 
     Od roku 2011 sme návrhmi na vykonanie exekúcie navrhovali u súdneho exekútora 
vykonanie exekúcie na základe právoplatných a vykonateľných exekučných titulov u  
uvedených subjektov z titulu neuhradeného poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a dane z nehnuteľností. Sledovaním Obchodného vestníka však bolo 
zistené, že v jednotlivých dňoch boli uverejnené  Oznámenia o začatí konania o zrušení 
spoločnosti a družstva bez likvidácie, nakoľko  pohľadávky  voči daným subjektom sú 



nevymožiteľné. To znamená, že daňový nedoplatok zanikne dňom zániku daňového 
subjektu, ak daňový subjekt zanikne bez právneho nástupcu podľa § 84 ods.1 písm. c) 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
    Jedná sa o: 
EX 4108/11 - KOFUS, spol. s r.o., Machulince                             nedoplatok -  17 328,85 € 
Oznámenie vydané 10. júla 2013 v Obchodnom vestníku č. 131/2013  
EX 4109/11 - CALTEX, spol. s r.o., Zlaté Moravce                      nedoplatok -   2 446,67 € 
Oznámenie vydané 10. júla 2013 v  Obchodnom vestníku č. 131/2013  
EX  4411/11 - AGROUNION VT, spol. s r.o., Zlaté Moravce     nedoplatok -  17 486,16 € 
Oznámenie vydané 14.mája 2013 v  Obchodnom vestníku č. 91/2013  
EX 51/12 ROYAL GAMING, spol. s r.o., Nitra                                nedoplatok -  848,62 € 
Druhým právnym nástupcom  zaniknutej spoločnosti je CHMEL J.R. s.r.o. 
Oznámenie vydané 21.decembra 2012 v  Obchodnom vestníku č.  247/2012 
 
     Rozhodnutia o zrušení spoločnosti súd zatiaľ nevydal.  
 
     Podľa § 84 ods.1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov zaniká   daňový nedoplatok spoločnosti  : 

  
EX 39/12 - B & B servis, s.r.o., Zlaté Moravce                                      nedoplatok 69,12 € 
Dňa 26.7.2012 bol podaný návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi na 
zaplatenie  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 69,12 €. 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 28CbR 121/2011-40 zo dňa 12.12.2012, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 19.02.2013, bola zrušená obchodná spoločnosť B&B servis, 
s.r.o. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vložka č. 
18062/N bola vymazaná dňom 07.05.2013.  
 
     V roku 2013 sme na základe sledovania každodenných aktualizácií obchodného 
vestníka včas zistili  vyhlásenia konkurzov a reštrukturalizácie a uplatnili sme si právne 
nároky u týchto subjektov:  
    Dňa 14.1.2013 sme si prihláškou pohľadávok proti podstate sp. zn.32K/13/2010   S1412 
prihlásili u správcu dlžníka  UNITED MORE s.r.o. v konkurze, Továrenská 49, Zlaté 
Moravce, IČO: 35 893 672, pohľadávky na dani z nehnuteľností za roky 2010, 2011 a 
2012 v celkovej sume 67 604,74 €, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a neboli v lehote 
uhradené.  Počas konkurzného konania prebehlo 5. kôl dražby nehnuteľného majetku. 
Pohľadávka proti podstate bola dňa 12.6 2013 uznaná čo do právneho dôvodu a čo do 
výšky 59 892,17 € . Dňa 3.6.2013 suma 59 892,17 € bola prevedená na účet Mesta. 
Pohľadávka vo zvyšnej časti zanikne dňom zániku daňového subjektu podľa § 84 ods.1 
písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
 
     Prihláškou pohľadávok proti podstate sp. zn.: 4K /38/2007   S 1238 zo dňa 13.3.2013 
voči REX – PRO, s.r.o. v konkurze, Jeséniova 20, Bratislava, IČO: 36386715, sme si 
uplatnili u správcu Mgr. Ľubomíra Bugáňa, Bajkalská 25A, Bratislava,  pohľadávku, ktorá 
vznikla nezaplatením vyrubenej dane z nehnuteľnosti za rok 2011 vo výške 189,55€. 
Nakoľko sa jednalo o pohľadávku na dani, ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu, uplatnili 



sme si pohľadávku ako pohľadávku proti podstate podľa § 87 zákona č. 7/2005 o konkurze 
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Dňa 16.1.2014 bola naša pohľadávka 
uspokojená v plnej výške. 
 
     Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 29K/4/2013-52 zo dňa 21.3.2013 bol dňa 
28.3.2013 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka LERTON s.r.o. v konkurze, Centrum 
18/23, Považská Bystrica, IČO: 36 327 174. Toto uznesenie bolo uverejnené v obchodnom 
vestníku OV 61/2013 zo dňa 27.3.2013. Na základe súhrnnej prihlášky pohľadávok sp. zn. 
29K/4/2013  S 1427 zo dňa 26.4.2013 sme si u správcu úpadcu prihlásili pohľadávku 
celkom vo výške 8 204,37 €,  ktorá vznikla nezaplatením vyrubenej dane z nehnuteľností a 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dňa 20.5.2013 naše 
pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod por. č. 36 – 41 u správcu úpadcu 
podľa § 31 ods.1 zák. č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.  Konkurzné konanie 
trvá. 
          
     V prípade konkurzného konania INVESTCAPITAL, s r.o. v konkurze, Hviezdna 38, 
Bratislava, IČO: 35 886 030, právny nástupca FASHIONNIGHT, s.r.o., Dlhá 44, Zlaté 
Moravce, bola dňa 24.8.2012 zaslaná prihláška  pohľadávky k sp. zn. 2K11/2012 v sume 
106,24 €, ktorá vznikla nezaplatením poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie – Výpočtový list 
č.474/201 zo dňa 5.10.2010. V obchodných vestníkoch sledujeme priebežné  zverejňovania 
oznámení správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej 
prihlasovacej lehoty a o zmene  pôvodných veriteľov. Konkurzné konanie trvá. 
 
     Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32R/3/2013 dňa 21.6.2013, zverejneným 
v Obchodnom vestníku č. 124/2013 v časti konkurzy a reštrukturalizácie zo dňa 28.6.2013 
bola povolená reštrukturalizácia dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o. „ 
v reštrukturalizácii“, Priemyselná 17, Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451. Dňa 19.7.2013 
v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie bola správcovi dlžníka podaná súhrnná 
prihláška pohľadávky nezabezpečených pohľadávok sp. zn. 32R/3/2013 S1240 celkom vo 
výške 16 826,61 €, ktorá vznikla nezaplatením vyrubenej dane z nehnuteľností vo výške 16 
762,36 € a dane za psa v sume 64,25 €. Dňa 31.7.2013 nám bolo doručené  potvrdenie 
správcu o zápise pohľadávky do zoznamu pohľadávok. Okresný súd Nitra dňa 31.1.2014 
potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 10.1.2014 na 
základe ktorého 94% pohľadávok je uznaných za nevymáhateľné a 6% pohľadávok 
uznaných za vymáhateľné, čo činí 1 009,59 € a končí reštrukturalizáciu. 
    
Z Obchodného registra boli vymazané spoločnosti:  
 
EX 4412/12 – DANECO s.r.o., Sľažany                                          nedoplatok 3 211,87 € 
Dňa 19.10.2011 bol podaný návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi na 
vymoženie peňažnej sumy 3 211,87 € na základe Platobného rozkazu č. 25RO/148/2011–
21, zo dňa 21.06.2011 a Platobného rozkazu č. 17RO/25/2009–32, zo dňa 08.12.2009, 
vydaných Okresným súdom Nitra.  
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28 CbR /121/2012-26 zo dňa 31.07.2013, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 23.08.2013, bola zrušená spoločnosť DANECO, s.r.o. bez 
likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 17826/N sa v 
y m a z u j e dňa 31.10.2013 obchodná spoločnosť DANECO, s.r.o. so sídlom Dlhá 110, 
951 71 Sľažany, IČO: 36 284 734. 



 
EX 50/2012 – KRNO s.r.o., č.553, Jedľové Kostoľany                    nedoplatok   1 571,58 € 
Dňa 19.9.2012 bol podaný návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi na 
vymoženie peňažnej sumy 1 571,58 € na základe Rozsudku č. 7C/209/2011- 48 zo dňa 
19.1.2012, vydaným Okresným súdom Nitra . 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28 CbR /240/2012-33 zo dňa 14.01.2014, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2014, bola zrušená spoločnosť KRNO s.r.o. bez 
likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 19260/N sa v 
y m a z u j e dňa 13.03.2014 obchodná spoločnosť KRNO s.r.o. so sídlom 951 96 Jedľové 
Kostoľany 553, IČO: 36 723 771. 
 
 
 V Zlatých Moravciach 1.4.2014 
 
Spracovala: JUDr. Silvia Očovská 
                   odd. miestnych daní a vymáhania pohľadávok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. /2014  

z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 24.04.2014 

 
 
Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky  
2010-2013 
a o stave vymáhania pohľadávok mesta  Zlaté Moravce v roku 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
p r e r o k o v a l o 
a/ Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2013 
b/ Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2013 
b e r i e     n a   v e d o m i e 
a/ Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2013 
b/ Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2013 
 
 

 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 


