Smernica č.1/2019 obce Lehota pod Vtáčnikom o evidencii, včasnom
uplatňovaní a vymáhaní pohľadávok
Obec Lehota pod Vtáčnikom eviduje pohľadávky z titulu:
poskytovania služieb občanom,
nájomného,
-

miestnych daní a poplatku,
poplatkov v zmysle prijatých VZN obce Lehota pod Vtáčnikom.

Evidencia je zabezpečená programovým vybavením.Vecne príslušný správca pohľadávky je
zamestnanec obecného úradu ktorému patrí výkon danej agendy,v rámci ktorej vznikne
pohľadávka.Tento zamestnanec spravuje pohľadávku od jej vzniku až do jej splatenia,resp.do
odstúpenia pohľadávky za účelom jej vymáhania.
(1) Obec, ktorá vykonáva právo správy a hospodárenia s pohľadávkami je povinná tieto
pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať. Pokiaľ k vyrovnaniu pohľadávky zo strany dlžníka v
lehote jej splatnosti nedôjde, je obec povinná pristúpiť k vymáhaniu takejto pohľadávky.
Súčasne s pohľadávkou je obec povinná vymáhať aj príslušenstvo pohľadávky, ktorým sú
najmä úroky a poplatky z omeškania, prípadne zmluvné pokuty dohodnuté pre prípad
omeškania.
(2) Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné na žiadosť dlžníka pohľadávku celkom
alebo sčasti odpustiť.
(3) Dlžníkovi, ak je ním občan, možno povoliť splátky alebo povoliť odklad zaplatenia
pohľadávky dlžníkom písomne uznanej, čo do dôvodu a výšky, prípadne priznanej
právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak tento bez svojho zavinenia nemôže
pohľadávku, alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti. Splátkový kalendár písomne určí
starosta obce

(4 Vymáhanie pohľadávok nastáva po ich lehote splatnosti,to znamená,že pohľadávky neboli
dlžníkom uhradené vo výške a lehotách,ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych
predpisov,rozhodnutí alebo zmluvných vzťahov.Vymáhanie pohľadávky mimosúdnou cestou
vykonáva správca pohľadávky.
(5) Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou
činnosťou.
(6) Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, obec je oprávnená dočasne upustiť od jej
vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla.
Starosta obce je oprávnený uzatvoriť s ním dohodu o uznaní záväzku a spôsobe plnenia vo
forme splátok alebo dohodu o odklade plnenia dlhu.
(7) Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky je obec povinná
vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie.
(8) V prípade,ak je zo všetkých okolností zrejmé,že pohľadávka je nevymožiteľná,príp.jej
vymáhanie je neefektívne,obec prostredníctvom rozhodnutia Obecného zastupiteľstva vo
forme uznesenia môže na návrh starostu trvale upustiť od vymáhania pohľadávky,resp.jej
odpísania z účtovníctva obce.
(9) Proti tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania pohľadávky toho istého druhu upustiť
iba raz v kalendárnom roku.
(10) Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.
(11) Nakladanie s pohľadávkami obce na úseku daní a poplatkov (dane z nehnuteľnosti,
ostatných miestnych daní a miestneho poplatku podľa zák. č. 582/2004 Z.z.) sa riadi
dôsledne právnou úpravou podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
(12 Ak pohľadávka nebola uhradená v stanovenej lehote,správca pohľadávky vyzve dlžníka
danej pohľadávky do 30 dní od uplynutia tejto lehoty,aby zaplatil danú pohľadávku
v náhradnej lehote.Táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní.Daná výzva sa doručuje poštou
obyčajnou zásielkou.V prípade,že dlžník neuhradil pohľadávku po prvej výzve,správca
pohľadávky doručí druhú výzvu na zaplatenie.Druhá výzva sa vyhotovuje najneskôr do troch
mesiacov od lehoty splatnosti pohľadávky.Druhá výzva sa doručuje poštou doporučene

1

s doručenkou do vlastných rúk.Ak dlžník nezaplatil pohľadávku ani po uplynutí lehoty
stanovenej v druhej výzve,správca pohľadávky postúpi pohľadávku na súdne,resp.exekučné
vymáhanie právnemu zástupcovi obce,resp.vykoná úkony potrebné k vymáhaniu pohľadávky
prostredníctvom vecne a miestne príslušného súdu alebo súdneho exekútora.
V zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov:
a) Daňový nedoplatok sa považuje za nevymožiteľný, ak
- jeho vymáhanie od daňového dlžníka alebo aj od iných osôb, od ktorých mohol byť
vymáhaný, je bezvýsledné,
- majetkové pomery daňového dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu daňového
nedoplatku,
- majetok daňového dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových
výdavkov,
- je jeho vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by
neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku,
- jeho výška v úhrne za všetky dane nepresahuje 165,97 eura.

b) Úľava alebo odpustenie daňového nedoplatku
(1) Na účely tohto ustanovenia sa daňovým nedoplatkom rozumie daňový nedoplatok na
dani okrem sankčného úroku, úroku a pokuty.
(2) Obec môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu alebo
odpustiť daňový nedoplatok ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa dlžníka
alebo osôb odkázaných na jeho výživu. Slnenie podmienky je daňovník povinný
preukázať.
(3) Povolenie úľavy alebo odpustenie daňového nedoplatku môže byť viazané na
podmienky, najmä na povinnosť zaplatiť časť daňového nedoplatku v určenej lehote.

c) Odpísanie daňového nedoplatku:
(1) Ak daňový dlžník zomrel a dedičstvo pripadlo štátu alebo daňový nedoplatok alebo
jeho časť nemohol správca dane uspokojiť z dedičstva, správca dane z vlastného
podnetu odpíše daňový nedoplatok ku dňu vydania rozhodnutia o odpísaní.
(2) Správca dane z vlastného podnetu odpíše daňový nedoplatok ku dňu zániku daňového
subjektu. Ak zániku daňového subjektu predchádza jeho zrušenie bez likvidácie,
správca dane daňový nedoplatok alebo jeho časť neodpíše; to neplatí, ak sa likvidácia
podľa osobitného predpisu nevyžaduje.
(3) Správca dane z vlastného podnetu odpíše daňový nedoplatok alebo jeho časť aj v
prípadoch podlá § 64 a 103; rovnako správca dane odpíše daňový nedoplatok, ak dlžník
vzniesol námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatňovanej námietky (§ 69 ods. 3).
(4) Odpísaním daňového nedoplatku podľa odsekov 1, 2 a 3 daňový nedoplatok zaniká.
(5) Rozhodnutie o odpísaní daňového nedoplatku podľa odsekov 1 a 2 sa nedoručuje a je
právoplatné dňom jeho vydania. Rozhodnutie o odpísaní daňového nedoplatku
podľa odseku 3 sa doručuje daňovému dlžníkovi a je právoplatné dňom jeho doručenia.
(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa rovnako vzťahujú aj na odpísanie peňažného plnenia
uloženého rozhodnutím správcu dane, exekučných nákladov a hotových výdavkov
vyrubených rozhodnutím správcu dane podľa tohto zákona.

d) Premlčanie práva vybrať a vymáhať daňový nedoplatok
(1) Právo vybrať daňový nedoplatok je premlčané po šiestich rokoch po skončení roka, v
ktorom vznikol.
(2) Ak správca dane vykoná úkon na vybratie daňového nedoplatku, premlčacia lehota
začína plynúť znovu po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol daňový dlžník o
tomto úkone upovedomený; daňový nedoplatok je však možné vybrať najneskôr do 20
rokov po skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Úkonom vykonaným na
vybratie daňového nedoplatku je doručenie výzvy podľa § 58a, proti ktorej daňový
dlžník nepodal námietku alebo doručenie rozhodnutia, ktorým správca dane nevyhovie
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námietke daňového subjektu proti výzve.
(3) Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po 20 rokoch po skončení
kalendárneho roku, v ktorom nadobudla daňová exekučná výzva právoplatnosť.
(4) Odo dňa začatia plynutia lehoty podľa odseku 3, lehoty podľa odsekov 1 a 2 neplynú.
(5) Na premlčanie práva vybrať a vymáhať daňový nedoplatok správca dane prihliadne, iba
ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatňovanej
námietky. Podanie námietky má odkladný účinok. Správca dane posúdi vznesenú
námietku, rozhodne o nej rozhodnutím; rozhodnutie musí obsahovať odôvodnenie.
Proti rozhodnutiu sa daňový dlžník môže odvolať.

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom :01.05.2019
V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 29.04.2019

Starosta obce
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