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Správa o stave pohľadávok mesta Zlaté Moravce a systém ich riešenia a vymáhania
Táto správa podáva informáciu o pohľadávkach Mesta Zlaté Moravce, ktoré boli postúpené
na vymáhanie príslušnému referentovi alebo právnikovi MsÚ. Neposkytuje informáciu
o celkovej výške pohľadávok evidovaných v účtovníctve mesta.
A. Daňové pohľadávky
Mesto Zlaté Moravce 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
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
spravuje tieto dane: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné
automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za jadrové zariadenie, daň za užívanie
verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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.
Dňa 18.4.2011 nadobudol účinnosť Príkaz primátora 6/2011 – Postup pri vymáhaní
daňových nedoplatkov. Tento určuje postup úkonov od skompletizovania spisu/právoplatné
a vykonateľné rozhodnutia/ referentom pre príslušnú daň, postúpením na vymáhanie
referentovi pre vymáhanie nedoplatkov, ktorý po prevzatí jednotlivých spisov skompletizuje
v zmysle zostavy pohľadávok a záväzkov všetky nedoplatky daného subjektu , preskúma
postúpené podklady a preveruje či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného
konania. Preto je potrebné zosumarizovať spisy daňovníkov za všetky nedoplatky na
vymáhanie a predkladať ich tak, aby sa predchádzalo následným nedostatkom a to
nesplneným podmienkam na začatie daňového exekučného konania.
Hlavnou úlohou je zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov pri zohľadnení princípu
efektívnosti konania, t. j. aby pri minimálnych nákladoch na činnosť bol dosiahnutý
maximálny efekt. Základom postupu pre vymoženie dlžnej sumy je vlastná činnosť
úradu, do ktorej patrí predovšetkým skontaktovanie sa s dlžníkom a rokovanie s ním za
účelom dosiahnutia čo najrýchlejšej úhrady nedoplatku ako aj súčinnosť so Sociálnou
poisťovňou, bankami, tretími osobami a ďalšími subjektmi. V zmysle uvedeného boli
vlastnou činnosťou úradu zabezpečené, resp. vymožené nedoplatky od októbra 2011
v celkovej sume 20 794 €.
Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení
kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. 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 zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku,
v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
Veľký podiel na nepriaznivej situácii vo výbere daní a poplatku majú daňoví neplatiči ,
ktorí z dôvodov nezamestnanosti, nemajetnosti a iných, si opakovane nesplnili daňovú
povinnosť voči správcovi dane. S cieľom zlepšenia platobnej disciplíny v prípadoch, ak
daňový nedoplatok prevyšoval u fyzickej osoby 165,97 € a u právnickej osoby 1 659,70 €,
úrad vypracoval zoznam daňových dlžníkov so stavom daňových nedoplatkov k
31.12.2010, pričom takýto zoznam bol zverejnený na internetovej stránke mesta v novembri
2011 podľa § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave

finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Máme za to, že aj táto činnosť prispela
k znižovaniu daňových nedoplatkov.
Cieľom vymáhania je dosiahnuť maximálne zníženie daňových nedoplatkov a preto sa
pri vymáhaní využívajú všetky možné zákonom stanovené inštitúty. Podľa §32 zákona
č.511/1992 Zb. boli vyzývané aj Sociálne poisťovne, banky, o súčinnosť tretích osôb,
o oznámenie údajov o zamestnávateľoch, o poberaní dávky v nezamestnanosti,
o existencii dôchodku a výške dôchodku daňových subjektov na zistenie či existuje
majetok, ktorý môže byť postihnutý výkonom daňovej exekúcie.
Staré nedoplatky na daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady evidované k 31.12.2010 boli k 30.4.2012 znížené o 166 335,61 €/stav znižovania
daňových nedoplatkov tvorí prílohu č. 1 tejto správy/.
B. Nedaňové pohľadávky
Nedaňové pohľadávky (najčastejšie ide o nedoplatky na nájomnom za prenájom
nebytových priestorov a nedoplatky na úhradách za služby spojené s nájmom) vymáha
Mestský úrad v súlade s Príkazom primátora mesta č. 5/2011., ktorý nadobudol účinnosť od
18.4.2011.
Príslušné oddelenie po márnom uplynutí lehoty na zaplatenie nedoplatku na základe 2
po sebe zaslaných výziev nasledovne postúpi právnikovi MsÚ podklady na podanie návrhu
na vydanie platobného rozkazu na príslušný súd, nakoľko pre exekučné konanie je nutné
disponovať exekučným titulom, t.j. právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu
(platobný rozkaz, rozsudok, príp. súdom schválený zmier), ktorým súd uloží žalovanému
zaplatiť Mestu Zlaté Moravce žalovanú sumu. Popri žalovanej istine (t.j. nedoplatku) si Mesto
uplatňuje voči žalovanému aj trovy konania a úroky z omeškania.
Po márnom uplynutí lehoty na plnenie na základe právoplatného a vykonateľného
rozhodnutia súdu, sa úrad snaží zabezpečiť splnenie dlhu v prvom rade skontaktovaním sa
s dlžníkom. V prípade, že toto je neúspešné, je podaný návrh na vykonanie exekúcie na
vymoženie pohľadávky.
V rokoch 2011-2012 bolo súdnou cestou riešených trinásť prípadov – celková výška
pohľadávok predstavovala sumu 17.511,83 eur. V jednom prípade došlo k dohode
o mimosúdnom vyrovnaní (2.711,56 eur), v jednom prípade sme uzatvorili s dlžníkom
dohodu o zaplatení dlhu v splátkach (1.710,70 eur). V ostatných prípadoch boli súdom vydané
rozhodnutia ukladajúce povinnosť dlžníka dlžnú sumu uhradiť. Keďže len v jednom prípade
došlo k uhradeniu dlhu na základe právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu
(2.776,34 eur), podalo mesto vo zvyšných prípadoch návrhy na vykonanie exekúcie, pričom
k dnešnému dňu bolo v rámci exekučného konania vymožených 1.344,12 eur. T.j. celková
výška súdnou cestou vymáhaných pohľadávok sa znížila o 8.542,72 eur.

C. Vymáhanie daňových i nedaňových nedoplatkov prostredníctvom exekútora
V prípade, že komunikácia s dlžníkom nie je možná a vymáhanie nedoplatkov vlastnou
činnosťou úradu je neefektívne, spracuje príslušný referent na základe postúpených spisov
z príslušných oddelení návrh na vykonanie exekúcie.

Doteraz bolo na základe skompletizovaných postúpených spisov vypracovaných
štyridsať deväť návrhov na vykonanie exekúcie a to na vymáhanie nedoplatkov na dani
z nehnuteľností u právnických osôb a fyzických osôb, na dani za užívanie verejného
priestranstva, dani za psa, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (t.j.
daňové nedoplatky), ako aj na základe právoplatných a vykonateľných rozhodnutí súdov (t.j.
nedaňové nedoplatky), a to celkom v sume 95 175,45 €. Dvadsať tri subjektov v zmysle
uvedeného nedoplatky vo výške 25 365,44€ uhradilo. U dvadsiatich šiestich subjektov
stále prebieha exekučné konanie, pričom ďalšie úhrady vymožených súm sú nám priebežne
zasielané. Pri povinných, 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.
Ostatné subjekty, ktorých spisy boli postúpené na vymáhanie, sú v riešení, zasielané sú
priebežne výzvy na úhradu celkového nedoplatku / všetky dane a nedoplatky aj na základe
rozhodnutí súdov/a po nedodržaní lehoty na úhradu sú vypracovávané výkazy nedoplatkov
a návrhy na vykonanie exekúcie.

V Zlatých Moravciach dňa 5.6.2012
Spracovali: JUDr. Silvia Očovská
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