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Zoznam daňových dlžníkov na dani z nehnuteľnosti, ostatných miestnych daniach a miestnom 

poplatku za KO a DSO k 31. 12. 2018. 

 

___________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsZ na I. polrok 2019. K jednotlivým zoznamom daňo-

vých dlžníkov je predložená dôvodová správa, ktorá monitoruje priebeh vymáhania daňových ne-

doplatkov. Mesto Nováky ako správca dane v zmysle § 52 ods. 2 a.) a 3 zákona NR SR č. 563/2009 

Z.z. o správe daní ( daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. de-

cembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla: 1 600 eur 

právnické osoby, 160 eur fyzické osoby, 160 eur fyzické osoby. 

 

 

 

 

 



 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018 – právnické osoby 
   

        Mesto Nováky ako správca v zmysle § 52 ods. 2 a.) a 3 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z.o správe 
  daní ( daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, 

 
u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla: 

     - 1 600 eur právnické osoby 
      - 160 eur fyzické osoby - podnikateľ 
      - 160 eur fyzické osoby 
      

        

Právnická osoba – názov       adresa 

Druh dane: 
Spolu Uhradené v € 

 nedoplatok v 
€ k 19. 03. 2019 

 B-ESPRIT, s.r.o. Daň z nehnuteľností   3 372,24   
 

A.T.Sitnianskeho 4 
MP za komunálne odpady a 
DSO* 88,69   

 Banská Štiavnica 
  

  
 

  
 Spolu:         3 460,93   
 BYDOS Nováky, spol. s r.o.v konkurze Daň z nehnuteľností   12 033,20   
 

Medený Hámor 11 
MP za komunálne odpady a 
DSO* 5 093,02   

 Banská Bystrica Daň za psa 
 

  33,19   
 Spolu:         17 159,41   
 

DAM a.s. v konkurze Daň z nehnuteľností   66 226,38   
 Nadjazdová ulica 4 Daňové penále   13 580,49   
 Prievidza   sankčný úrok 

 
  8 572,12   

 
    

MP za komunálne odpady a 
DSO* 112,34   

 Spolu:         88 491,33   
 Novácke chemické závody,a.s.v konkurze Daň z nehnuteľností   43 781,67   
 M.R.Štefánika1 Daň za ubytovanie   412,09   
 

Nováky   
MP za komunálne odpady a 
DSO* 144 801,35   

 Spolu:         188 995,11   
 

ZEDER PLUS, s.r.o. Daň z nehnuteľností   4 798,33   
 Rybárska 37     

 
      

 Nitra     
 

      
 Spolu:         6 169,28   
 

        NEDOPLATKY   SPOLU v €: 
   

304 276,06 
  

        *Poznámka: 
       MP – miestny poplatok 

      DSO- drobné stavebné odpady 
      

        Vypracovala: Jana Záhonová 
        Mariana Rusová 
      V Novákoch, 19. 03. 2019 
      

         

 

 

 

 

 



 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018 – právnické osoby 
 

B-ESPRIT, s.r.o. 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2011 

 za účelom zriadenia záložného práva k nehnuteľnostiam, v katastrálnom území Banská 

Štiavnica, Banky nebolo zistené vlastníctvo nehnuteľností 

 exekučné konanie na pohľadávky vo výške 3 460,93 € 

 v rámci exekúcie zistil exekútor, že daňovník nemá žiadny majetok, žiadne účty. V teréne 

zistil, že adresa daňovníka je fiktívna, nikto sa v sídle firmy nenachádza. 

 daňovník je sledovaný v obchodnom vestníku a v obchodnom registri 

 

 

BYDOS Nováky, spol. s r.o. v konkurze 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2014 

 pred vyhlásením konkurzu bolo rozhodnutím č. k. 1495/824/2014/Zah zriadené záložné prá-

vo k nehnuteľnostiam na zabezpečenie istej daňovej pohľadávky,  ktorá vznikne v budúcnos-

ti  

 vyhlásenie konkurzu, zapísanie súhrnnej prihlášky do zoznamu pohľadávok  

 po vyhlásení konkurzu bola u správcu konkurznej podstaty a zároveň na Okresnom súde 

Banská  Bystrica uplatnená pohľadávka proti podstate        

 v rámci konkurzného konania sa konala dobrovoľná dražba nehnuteľností v k.ú. Nováky 

 dražba bola úspešná, vydražiteľ podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností a daň bola 

uhradená 

 konkurzné konanie doposiaľ nebolo ukončené, daňový subjekt BYDOS Nováky, spol. s r.o., 

 v  konkurze je aj naďalej sledovaný v obchodnom vestníku a v obchodnom registri 

 

DAM a.s. v konkurze 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2002 

 odoslané výzvy na zaplatenie daňových nedoplatkov 

 pred vyhlásením konkurzu zriadené záložné práva na zabezpečenie daňového nedoplatku na 

dani z nehnuteľností, daňové penále a sankčný úrok a zároveň vedené exekučné konania 

 vyhlásenie konkurzu, prihlásené všetky pohľadávky 

 v rámci konkurzného konania boli vyhlásené dražby nehnuteľností v k.ú. Nováky a  k.ú. 

Prievidza. Obidve dražby boli úspešné. 

 podľa vyjadrenia správcu konkurznej podstaty, v konkurznom konaní prebiehajú incidenčné 

žaloby na viacerých súdoch. Tieto súdne pojednávania sú náročné nielen na čas, ale aj na 

prípravu správcu konkurznej podstaty. 

 konkurzné konanie doposiaľ nie je ukončené 

 daňovník je aj naďalej sledovaný v obchodnom  vestníku a v obchodnom registri 

 

Novácke chemické závody, a.s. v konkurze 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2009 

 pred vyhlásením konkurzu rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam                             

na zabezpečenie daňového nedoplatku na dani z nehnuteľností 

 vyhlásenie konkurzu, prihlásené všetky pohľadávky 

 v rámci konkurzného konania predaj Nováckych chemických závodov a.s. v konkurze spo-

ločnosti Via Chem Slovakia, a.s. 

 uplatnenie pohľadávky proti podstate u správcu a na Okresnom súde Trenčín 

 podľa vyjadrenia správcu konkurznej podstaty, v konkurznom konaní prebiehajú súdne ko-

nania a v súčasnosti správca nevie uviesť predpokladaný termín ukončenia konkurzu 

 6.12.2018 zaslané peňažné prostriedky na účet za účelom úhrady pohľadávok proti podstate 

vo výške 218,56 € 

 konkurzné konanie doposiaľ nebolo ukončené, daňový subjekt Novácke chemické závody, 

a.s. v konkurze je aj naďalej sledovaný v Obchodnom vestníku a v Obchodnom registri 

 

 

 



 
 

 

 

ZEDER PLUS, s.r.o.  

 dátum vzniku pohľadávky r. 2014 

 zriadené  5 záložných práv k nehnuteľnostiam – na zabezpečenie daňového nedoplatku a is-

tej daňovej pohľadávky, ktorá vznikne v budúcnosti 

 na pohľadávky je vedených 11 exekučných konaní u súdneho exekútora JUDr. René Matuš-

ku, JUDr. Paula Miššíková 

 v rámci exekúcie - exekučný príkaz na vykonanie exekúcie z účtu v banke 

 

 

 

V Novákoch, dňa 19. 03. 2019 

 Vypracovala:  Jana Záhonová 

    Mariana Rusová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018 – fyzické osoby podnikatelia 
 

       

       Mesto Nováky ako správca dane  v zmysle § 52 ods. 2 a.) a 3 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z.o správe 
 

daní ( daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, 

u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla: 
    - 1 600 eur právnické osoby 

     - 160 eur fyzické osoby - podnikateľ 
     - 160 eur fyzické osoby 
     

       

       

       

       

       
Fyzická osoba podnikateľ – me-

no  adresa 
Druh dane: 

Spolu Uhradené v € 

nedoplatok v € k 19. 03. 2019 

Eva Václaviaková JASMINE SER-
VIS MP za komunálne odpady a DSO* 4 106,69   

Kľačno 482     
 

      

Kľačno     
 

      
Miesto podnikania: NCVP – kavia-
reň   

 
      

a reštauračné služby   
 

      

Spolu:         4 106,69   

Nikola Farkašová MP za komunálne odpady a DSO* 481,33   

Údernícka 327/45   
 

      

Handlová     
 

      

Spolu:         481,33   

Roman Vanek MOTOCENTRUM MP za komunálne odpady a DSO*     482,67   

Bojnická cesta 27   
 

      

Preividza     
 

      

Spolu:         482,67   

Rudolf Bránik MP za komunálne odpady a DSO* 755,30   

M. R. Štefánika 1621/11   
 

      

Nováky     
 

      

Spolu:         755,30   

Alena Chudá MP za komunálne odpady a DSO* 194,18   

M.R.Štefánika 116/13 Daň za užívanie verejného priestranstva 187,89   

Nováky     
 

      

Spolu:         382,07   

       NEDOPLATKY   SPOLU v 
€: 

   

6 208,06 
 

       *Poznámka: 
      MP – miestny poplatok 

     DSO- drobné stavebné odpady 
     

       

       Vypracovala: Mariana Rusová 
     V Novákoch, 19. 03. 2019 
     

        



 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018 – fyzické osoby podnikatelia  

 

 

 

 

Povinný: Eva Václaviaková JASMINE SERVIS, Kľačno 482, 972 15 Kľačno, IČO: 43 590 721 

- dátum vzniku pohľadávky rok 2013 

- 6 x podaný návrh na vykonanie exekúcie  

- 6 x vydané rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam  

- exekučné príkazy na vykonanie exekúcie z účtu v banke - Československá obchodná banka, a.s. 

- exekučné príkazy na vykonanie exekúcie z účtu v banke - Všeobecná úverová banka a.s. 

 

Povinný: Nikola Farkašová, Údernícka 327/45, Handlová, IČO: 48 114 308 

- dátum vzniku pohľadávky rok 2016 – 2. splátka 

- 3 x podaný návrhu na vykonanie exekúcie  

 

Povinný: Roman Vanek MOTOCENTRUM, Bojnická cesta 27, 971 01 Prievidza, IČO: 10 

888 713 

- dátum vzniku pohľadávky rok 2011 

- podanie návrhu na vykonanie exekúcie   

- upovedomenie o začatí exekúcie 

- žiadosť o súčinnosť – na súd o určenie notára pri úmrtí – Okresný súd Prievidza 

- prihlásenie pohľadávky do dedičského konania – Notárska úrad – JUDr. Kohajdová Eleonóra 

 

Povinný: Rudolf Braník, M. R. Štefánika 1621/11, 972 71 Nováky, IČO: 41 364 368 

- dátum vzniku pohľadávky rok 2013 

- 2 x podaný návrh na vykonanie exekúcie  

- upovedomenie o začatí exekúcie 

- príkaz na začatie exekúcie – banka bez účtu – Tatra banka a.s. 

- dohoda o splátkach  

 

Povinný: Alena Chudá,M. R. Štefánika 116/13, 972 71 Nováky, IČO: 44 313 594 

- dátum vzniku pohľadávky rok 2018 – 2. splátka – miestny poplatok za KO  

- 1 x podaný návrhu na vykonanie exekúcie  

- exekučný príkaz na vykonanie exekúcie z účtu v banke 

- dátum vzniku pohľadávky rok 2017 – daň za užívanie verejného priestranstva 

- 1 x podaný návrhu na vykonanie exekúcie  

- exekučný príkaz na vykonanie exekúcie z účtu v banke 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vypracovala: Mariana Rusová 

V Novákoch dňa: 19.03.2019 

 

 

 

 

 



 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018 – fyzické osoby 

  

       Mesto Nováky ako správca dane v zmysle § 52 ods. 2 a.) a 3 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z.o správe 

 
daní ( daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, 

 u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla: 
   - 1 600 eur právnické osoby 

     - 160 eur fyzické osoby - podnikateľ 

    - 160 eur fyzické osoby 

     

       
Fyzická osoba  – meno  ad-

resa 
Druh dane: 

Spolu Uhradené v € 

nedoplatok v € k 19. 03. 2019 

Dadík Peter   Daň z nehnuteľností   131,25   

Lelovská 661/13 MP za komunálne odpady a DSO* 110,82   

Nováky   

  
      

Spolu:   

  
  242,07   

Geschwandtner Ján Daň z nehnuteľností   99,10   

Lelovská 698/26 MP za komunálne odpady a DSO* 98,14   

Nováky   

  
      

Spolu:         197,24   

Dobrotka Milan Daň z nehnuteľností   109,10   

Lehotská 429/91 MP za komunálne odpady a DSO* 76,68   

Nováky     

 

      

Spolu:     

 

  185,78   

Krajčík Dušan   Daň z nehnuteľností   5 332,98   

272     

 

      

Nitrica     

 

      

Spolu:         5 332,98   

Moravčík Stanislav Daň z nehnuteľností   71,80   

Hviezdoslavova 12/11 MP za komunálne odpady a DSO* 169,16   

Nováky     

 

      

Spolu:         240,96   

Mešťánek Richard MP za komunálne odpady a DSO* 256,73   

Nám. SNP 214/72   

 

      

Nováky     

 

      

Spolu:         256,73   

Pinka Jozef   Daň z nehnuteľností   29,44   

Šimonovská 547/5 MP za komunálne odpady a DSO* 296,25   

Nováky     

 

      

Spolu:         325,69   

Rus Daniel   Daň z nehnuteľností 

 
  93,90 46,30 

Lehotská 360/2 MP za komunálne odpady a DSO* 73,60 73,60 

Nováky     

 

    uhradené 9.1.2019 

Spolu:     

 

  167,50 119,90 

Kováčiková Nikola Daň z nehnuteľností   124,92   

Lehotská 401/31 MP za komunálne odpady a DSO* 42,06   

Nováky     

 

      

Spolu:         166,98   

Stašová Ľudmila Daň z nehnuteľností   125,37   

Kollárova 685/17 MP za komunálne odpady a DSO* 144,98   

Nováky   

  
      

Spolu:         270,35   



 
 

       NEDOPLATKY SPOLU v €: 

  

7 386,28 

 *Poznámka: 

      MP – miestny poplatok 

     DSO- drobné stavebné odpady 
     

       
V Novákoch, 19. 03. 2019 Vypracovala: 

Mariana 

Rusová 
  

   

Jana Záhono-

vá 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018 – fyzické osoby 

 

Dadík Peter 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2004 

 6x návrh na vykonanie exekúcie 

 exekučné príkazy na vykonanie exekúcie z účtov v bankách 

 zriadené záložné právo 

 

Geschwandtner Ján 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2017 

 2x návrh na vykonanie exekúcie 

 zriadené záložné právo 

 

Dobrotka Milan 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2007 

 4x návrh na vykonanie exekúcie 

 exekučné príkazy na vykonanie exekúcie z účtov v bankách 

 zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v k.ú. Nováky na všetky pohľadáv-

ky 

 zriadené záložné právo 

 

Krajčík Dušan 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2011 

 2x návrh na vykonanie exekúcie 

 zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza 

 žiadosť o poskytnutie súčinnosti – zisťovanie účtov v bankách a sociálnej poisťovni 

 exekučné príkazy na vykonanie exekúcie z účtov v bankách 

 zriadené záložné právo 

 

Moravčík Stanislav 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2008 

 4x návrh na vykonanie exekúcie 

 žiadosť o poskytnutie súčinnosti – zisťovanie účtov v bankách a sociálnej poisťovni 

 vyhlásená dražba nehnuteľností – dražba bola úspešná, od r. 2014 nový vlastník nehnuteľ-

ností 

 žiadna z prihlásených pohľadávok nebola uspokojená z dôvodu nedostatku finančných pro-

striedkov  

 

Mešťánek Richard 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2008 

 3x návrh na vykonanie exekúcie 

 žiadosť o poskytnutie súčinnosti – zisťovanie účtov v bankách a sociálnej poisťovni 

 zriadené záložné právo 

 

Pinka Jozef 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2007 

 3x návrh na vykonanie exekúcie 

 exekučný príkaz na vykonanie exekúcie – zrážkami zo mzdy a iných príjmov 

 exekučné príkazy na vykonanie exekúcie z účtov v bankách 

 



 
 

Rus Daniel 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2017 

 2x návrh na vykonanie exekúcie 

 Dňa 09. 01. 2019 uhradená časť, zostáva uhradiť 47,60 €. 

 

Kováčiková Nikola 

 Dátum vzniku pohľadávky r. 2017 

 2x návrh na vykonanie exekúcie 

 exekučné príkazy na vykonanie exekúcie z účtov v bankách 

 

Stašová Ľudmila 

 dátum vzniku pohľadávky r. 2012 

 3x návrh na vykonanie exekúcie 

 žiadosť o poskytnutie súčinnosti – zisťovanie účtov v bankách a sociálnej poisťovni 

 zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v k.ú. Nováky na všetky pohľadávky okrem ro-

ku 2016 a roku 2017, 2018 nakoľko výška pohľadávky za toto obdobie je  62,55 €. Podľa 

smernice primátora mesta Nováky – Postup ekonomického oddelenia v daňovom konaní až 

pohľadávka prevyšujúca 150 € je zabezpečená zriadením záložného práva  na nehnuteľnosť 

daňového dlžníka. 

 

 

 
V Novákoch, dňa 19. 03. 2019 

 Vypracovala:  Jana Záhonová 

    Mariana Rusová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


