
   Materiál určený Mestskému zastupiteľstvu v Strážskom 
                                                                                                                   

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA Z KONTROLY VYMÁHANIA 
DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV  

 
 

S – 8/2020 k č. j. 8/1/2020 – HK 
                                      
V čase od 10.06.2020 do 05.02.2021 som v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra Mesta Strážske na 1. polrok 2020 schváleným uznesením  Mestského 
zastupiteľstva v Strážskom č. 249/2019 zo dňa 12.12.2019 a v súlade s ustanovením § 18f 
ods. 1 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vykonal kontrolu vymáhania daňových nedoplatkov  na Mestskom úrade.       
 
Kontrolované obdobie: k 31.12.2019 
 
Účelom kontroly bolo preveriť plnenie povinností kontrolovaného subjektu v súlade 
s platnou legislatívou a vnútornými predpismi pri zabezpečovaní daňových príjmov. 
 
Predmetom kontroly boli daňové pohľadávky mesta k 31.12.2019   
 
Kontrolou bolo zistené:  
 
►Správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú 
v súvislosti so správou daní upravuje Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní(daňový 
poriadok). 
►Mesto malo podľa  inventarizácie k 31.12.2019 daňové pohľadávky vo výške 493 697,45 €. 
Sú to nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, za psa, za ubytovanie a za užívanie verejného 
priestranstva. Ich podiel na nedoplatkoch je nasledovný:   
                                                     -daň  z nehnuteľnosti                                  492 754,68 €     
                                                     -daň za psa                                                        677,22 € 
                                                     -daň za ubytovanie                                           234,55 € 
                                                     -daň za užívanie verejného priestranstva           31,00 € 
Zo štruktúry nedoplatkov je evidentná dominancia nedoplatkov na dani z nehnuteľností(99.8 
%). 
►Mesto ako správca daní doručuje daňové písomnosti do vlastných rúk. V prípade, že nie je 
známy pobyt alebo sídlo daňovníka, mesto doručí písomnosť verejnou vyhláškou v súlade s § 
35 daňového poriadku. V roku 2019 bola takto doručovaná zásielka 56 adresátom. 
►Podľa § 52 ods. 2 písm. a) daňového poriadku môže mesto ako správca dane zverejniť 
zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná 
výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej  osoby 1 600 €. 
Mesto pravidelne každoročne zverejňuje tieto zoznamy na úradnej tabuli a svojom webovom 
sídle do 30.01. v súlade s uznesením MsZ č. 187/2011. 
► Mesto v súlade s § 80 daňového poriadku uplatňuje možnosť vyzvať daňový subjekt na 
zaplatenie daňového nedoplatku a systematicky vyzýva daňových dlžníkov  na zaplatenie 
daňového nedoplatku v náhradnej lehote. 
►Na daňovom nedoplatku na dani z nehnuteľnosti(DzN) k 31.12.2019 vo výške 492 754,68 
€ sa mierou vrchovatou podieľalo 7 subjektov s dlhom nad 30 000 €, v sumáre vytvorili dlh 



431 143,16 €, čo je 87,5 % z celkového nedoplatku na DzN. Mesto pri vymáhaní ich 
nedoplatkov na DzN postupovalo nasledovne: 
 
1.ATV družstvo Strážske – 65 694,42 € 
V r. 2015 mesto vyzvalo daňový subjekt na zaplatenie dlhu vo výške 12 896,44 €. 
V r. 2016 podalo mesto na exekútorský úrad návrh na vykonanie exekúcie o vymoženie tejto 
pohľadávky, následne exekútor nariadil zriadenie exekučného záložného práva na 
nehnuteľnosti dlžníka. Keďže voči ATV bolo dovtedy vedených niekoľko exekučných konaní 
od ďalších subjektov, vymoženie pohľadávky mesta týmto spôsobom bolo nereálne. ATV ani 
v ďalších rokoch neplatilo DzN, mesto v r. 2016-2019 uplatnilo celkom 4 výzvy na zaplatenie 
nedoplatku na DzN.  
Voči ATV bolo 05.03.2019 začaté konkurzné konanie a na majetok dlžníka vyhlásil OS 
Košice I  konkurz 18.04.2019. 
Mesto  prihlásilo svoje pohľadávky u správcu konkurznej podstaty 30.04.2019. 
 
2.Chemko, a. s. v likvidácii – 70 061,25 € 
Daňový subjekt začal tvoriť dlh v roku 2015, mesto v období 2015-2019 zaslalo organizácii 
postupne 5 výziev na zaplatenie daňového nedoplatku. 
V r. 2017 bolo voči dlžníkovi začaté exekučné konanie vo veci vymoženia vtedajšej 
pohľadávky 21 025,33 €. 
20.02.2019 bol OS Bratislava I vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Mesto prihlásilo svoje 
pohľadávky u správcu konkurznej podstaty 22.02.2019. 
Keďže podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a d. n. z. 
a zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a d. n. z. 
nemožno počas konkurzu viesť exekučné konanie na majetok podliehajúci konkurzu, bolo 
exekučné konanie z r. 2017 zastavené. 
 
3.Chemko, a. s. Slovakia – 53 054,06 € 
Mesto v r. 2019 dvakrát vyzvalo daňový subjekt k úhrade nedoplatku na DzN. Na 
zabezpečenie daňovej pohľadávky mesto v tom istom roku vydalo aj rozhodnutie o zriadení 
záložného práva k nehnuteľnostiam daňovníka. Chemko, a. s. Slovakia v marci 2020 daňový 
nedoplatok uhradilo a požiadalo mesto o zrušenie záložného práva. V apríli 2020 mesto tejto 
žiadosti vyhovelo. 
Podľa § 156 daňového poriadku vyrubí správca dane daňovému subjektu za nezaplatenie 
dane, resp. splátky dane v stanovenej lehote úrok z omeškania. Ku dňu ukončenia kontroly 
mesto tento úrok nevyrubilo. Úrok z omeškania možno vyrubiť do 5 rokov od konca roka, 
v ktorom daňový subjekt bol povinný zaplatiť daň. 
 
4.Karch Michal-METAL-KM - 35 989,52 € 
Mesto už v r. 2009-2010 vydalo 2 rozhodnutia o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam 
daňového dlžníka za účelom vymoženosti nedoplatku.  V období 2009-2015 uplatnilo voči 
daňovníkovi celkom 6 výziev na úhradu daňového nedoplatku. Od roku 2012 boli tieto výzvy 
adresované správcovi Prvá arbitrážna k. s., keďže v apríli 2011 bol na majetok úpadcu OS 
Prešov vyhlásený konkurz. Správca poukázal v r. 2014 na účet mesta tri čiastkové úhrady 
v celkovej výške 12 585,86 €.  
Mesto komunikovalo so správcom naposledy v januári 2016 a dostalo informáciu, že 
„správca nedisponuje finančnými prostriedkami, z ktorých by bolo možné uspokojiť daňové 
pohľadávky Mesta Strážske“. 
Z dostupných registrov bolo zistené, že v septembri 2019 OS Prešov zrušil konkurz 
vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. Zrušenie konkurzu pre nedostatok 



majetku úpadcu umožňuje zaradiť pohľadávku medzi nevymožiteľné a postupne po schválení 
v MsZ odpísať z účtovnej evidencie. Odporúčam túto záležitosť konzultovať s právnikom, 
ktorý poskytuje mestu právne služby. 
 
5.LLEMI SLOVAKIA, s. r. o v konkurze – 52 502,62 € 
Mesto už v r. 2009 vydalo rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam 
dlžníka na zabezpečenie vtedajšej pohľadávky vo výške 13 323,02 €. V tom istom roku OS 
Prešov rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu. 
Konkurzným správcom sa stala Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., ktorej 
mesto v r. 2011- 2015 zaslalo 4 výzvy na úhradu dlhu dlžníka. Posledná platba bola 
zrealizovaná v r. 2014 vo výške 25 345,54 €. Posledná výzva v r. 2015 bola na úhradu 
52 502,62 €. 
V r. 2016 mesto vyzvalo správcu na vyjadrenie sa „k skutočnému majetku úpadcu a možnosti 
úhrady daňových nedoplatkov“. Správca vo vyjadrení uviedol, že majetok úpadcu 
nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate a že už v r. 2014 podal návrh, aby OS 
Prešov rozhodol o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku úpadcu. 
Z predloženej agendy vyplýva, že mesto odvtedy so správcom nekomunikovalo. 
Z dostupných registrov bolo zistené, že v máji 2019 OS Prešov vydal rozhodnutie o zrušení 
konkurzu na majetok úpadcu LLEMI SLOVAKIA, s. r. o v konkurze pre nedostatok 
majetku. 
V Obchodnom registri je k 12.7.2019 zaznamenaný výmaz spoločnosti. Ako dôvod je 
uvedený ex offo výmaz(z úradnej moci, rozhodnutím súdu). Po tomto zistení je predpoklad 
podobného postupu ako v bode 4 vrátane konzultácie s právnikom poskytujúcim mestu 
právne služby. 
 
6.SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s. v konkurze – 117 266,28 € 
V r. 2015 bol na majetok spoločnosti OS Košice I vyhlásený konkurz. Do funkcie správcu 
úpadcu bola ustanovená Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Mesto prihlásilo 
svoje pohľadávky v konkurze. 
V rokoch 2013-2019 mesto celkom 7x vyzvalo daňového dlžníka na úhradu nedoplatku na 
DzN. Vo výzve v r. 2018 tento nedoplatok predstavoval sumu 434 202,76 €. Postupne boli 
všetky pohľadávky uhradené a k 31.12.2020 mesto neeviduje voči vyššie uvedenému 
subjektu žiadne pohľadávky z titulu DzN. 
 
7.TP 2, s. r. o – 49 790,51 € 
7.10.2019 mesto vyzvalo daňovníka na úhradu nedoplatku, 4.12.2019 na zabezpečenie svojej 
pohľadávky vydalo rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam daňovníka. 
Ten svoj dlh uhradil 23.3.2020. Tak ako v bode 3 ani v tomto prípade nebol ku dňu 
ukončenia kontroly vyrubený úrok z omeškania. 
 
►Z čerpania príjmovej časti rozpočtu mesta v r. 2016-2020 je evidentná absencia položky 
EK 160 Sankcie uložené v daňovom konaní, kde sa triedia pokuty a úroky v zmysle §§ 155 a 
156 daňového poriadku. Z toho vyplýva, že mesto v posledných 5 rokoch nevyrubovalo úrok 
z omeškania(ÚzO) pri oneskorených úhradách DzN. Možnosť vyrubiť ÚzO  zaniká po 5 
rokoch od konca obdobia, v ktorom bol subjekt povinný zaplatiť daň.  
Pre ilustráciu, ÚzO pri oneskorených úhradách DzN v prípade subjektov uvedených v bodoch 
3 a 7 by sa u každého pohyboval na úrovni 4 000 €. 
►Z vyššie uvedeného vyplýva, že mesto vymáhaním nedoplatkov u 7 najväčších dlžníkov 
vymohlo celkom 220 110,85 €, čo je 51,05 % z ich dlhu a 44,6 % z celkového objemu 
daňových pohľadávok. 



►Mesto poskytuje súčinnosť OR PZ, Odbor kriminálnej polície pri šetrení prečinov 
nezaplatenia dane a poistného zasielaním vyžiadaných údajov o výške daňových nedoplatkov.  
►Platobná disciplína daňovníkov sa nezlepšuje, z tohto dôvodu a ako sa ukazuje aj z dôvodu 
posledných legislatívnych zmien a v neposlednom rade aj z dôvodu nedoriešených vecí 
s dodávateľom informačného systému, narastá agenda správy daní a poplatkov.  
Správu daní a poplatkov na MsÚ zabezpečuje v rámci referátu správy daní a poplatkov jeden 
referent.  
  
Záver:  Pohľadávky sú súčasťou majetku mesta. Podľa zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, § 7 ods. 2 písm. c) sú orgány obce povinné používať všetky právne 
prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo 
oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.                                                                  
Mesto vymáha svoje pohľadávky v súlade s platnou legislatívou a primerane k rozsahu 
daňovej agendy, personálnemu obsadeniu a úrovni informačného systému. 
 
Odporúčanie: 
 
1.Po konzultácii s právnikom a v prípade potvrdenia nevymožiteľnosti pohľadávok urobiť 
opatrenia k  odpisu daňových pohľadávok dlžníkov Michal  Karch-METAL-KM a LLEMI 
SLOVAKIA, s. r. o. 
2.Bezodkladne začať s vyrubovaním úroku z omeškania v prípadoch, kde hrozí zánik 
vyrubenia z dôvodu uplynutia lehoty.  
 
 
 
     
V Strážskom, 08.02.2021                                                    Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
                                               
 
 


