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Viď dôvodová správa 

 

Návrh na uznesenie: 

Berie na vedomie: 

Dôvodovú správu k návrhu na odpísanie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

Schvaľuje: 

odpísanie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

daňovníka: Štefan Német, nar. 16.05.1945, zomrel 18.01.2014 vo výške 448,64 eur. 

___________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

Mesto Nováky ako správca dane podľa § 84 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní                         

( daňový poriadok ) a podľa Zásad o hospodárení s majetkom mesta. 

 

n a v r h u j e 

 

odpísanie daňového nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady za roky 2005 až 2011 daňovníka: 

Štefan Német (Lelovská 663/17) 

       narodený: 16.05.1945 

 zomrel: 18.01.2014 

    ( ďalej len ,, daňovník ˮ ) 

 

Daňovníkovi správca dane vyrubil na určené obdobie: 
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1.) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2005, vyrubený 

platobným výmerom č. 2596/2005F/11 zo dňa 24.02.2005 v celkovej výške 58,15 eur. 

2.) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2006, vyrubený 

platobným výmerom č. 2596/2006F/6 zo dňa 13.02.2006 v celkovej výške 72,69 eur. 

3.) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2007, vyrubený 

platobným výmerom č. 2596/2007F/4 zo dňa 12.02.2007 v celkovej výške 72,69 eur. 

4.) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008, vyrubený 

platobným výmerom č. 2596/2008F/4 zo dňa 14.04.2008 v celkovej výške 72,69 eur. 

5.) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009, vyrubený 

platobným výmerom č. 787 zo dňa 06.04.2009 v celkovej výške 60,33 eur. 

6.) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010, vyrubený 

platobným výmerom č. 285 zo dňa 12.05.2010 v celkovej výške 51,56 eur. 

7.) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011, vyrubený 

platobným výmerom č. 5 zo dňa 18.04.2011 v celkovej výške 60,33 eur. 

 

Vymáhanie daňového  nedoplatku: 

 

 Návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 06.12.2011 – JUDr. René Matuška 

 Dňa 05.03.2012sudny exekútor zaslal upovedomenie o spôsobe vykonávania exekúcie a to 

zrážkami zo mzdy a z iných príjmov 

 Dňa 11.04.2012 zaslala sociálna poisťovňa oznámenie o vykonávaní zrážok z dôchodku 

povinného s vyjadrením, že bude vykonávať zrážky z dôchodku povinného 

 Dňa 15.06.2012 zaslal súdny exekútor žiadosť o zaslanie súhlasu na zriadenie exekučného 

záložného práva a k predaju nehnuteľnosti 

 Následne boli zaslané žiadosti o súčinnosť s bankami 

 Podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví, ak majetok 

povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie 

 Dňa 18.11.2016 Okresný súd Prievidza v exekučnej veci proti povinnému rozhodol: 

Exekúciu EX 3747/11  z a s t a v u j e  

 Vzhľadom na skutočnosť, že súd dedičské konanie po povinnom ako poručiteľovi zastavil 

pre nedostatok majetku, súd považuje za preukázané, že bol nemajetný a exekúciu je 

potrebné zastaviť z dôvodu, že majetok povinného nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie, 

preto exekúciu v zmysle § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku zastavil 

 Z úradnej činnosti má súd preukázané, že povinný v tomto exekučnom konaní Štefan Német 

zomrel dňa 18.01.2014. Dedičské konanie sp.zn. 12D/105/2015 zo dňa 19.02.2016 bolo 

zastavené pre nemajetnosť poručiteľa a dňa 08.03.2016 vo veci samej nadobudlo 

právoplatnosť  

 

Dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného súdu Prievidza o zastavení konania (exekúcie EX 

3747/11 daňovníka Štefan Német) dňa 08.03.2016, zanikol daňový nedoplatok podľa § 84 ods. 1 

pism. b) zák.č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).  

Z daného dôvodu navrhujeme odpísanie daňového nedoplatku vo výške  448,64 eur. 


