
Správa – kontrola výberu poplatkov za komunálny odpad  

za rok 2016 /FO a PO / k 30.11.2016 

 
 

 
 

Kontrolný orgán:   hl. kontrolór Mesta Leopoldov  Ing.  Terézia Trnková 

Kontrolovaný subjekt:  Mesto Leopoldov 

Predmet  kontroly: výber poplatkov za komunálny odpad  /FO a PO/ 

Kontrolované obdobie:  za rok 2016 k 30.11.2016  

Kontrola vykonaná za účasti:         p. Halásová, referentka, Mgr. Izakovičová, administratívna 

                                                           pracovníčka  

 

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 s poukazom na ustanovenie § 18d – 18f 

a podľa § 9 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov som vykonala kontrolu i výbere poplatkov za komunálny odpad za rok 2016 u FO 

a PO k dátumu 30.11.2016. 

 

 

1/  Poplatok za komunálny odpad na rok 2016 – fyzické osoby 

 

Predpis na poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre fyzické osoby je 

ku dňu 16.11.2016 vo výške 87.350,70 EUR.  

 

Poplatníkom, ktorí poplatok neuhradili v stanovenom termíne  boli dňa 10.10.2016 a 8.11.2016 

zaslané upomienky.  

Dňa 10.10.2016 bolo zaslaných 149 upomienok (obyčajná zásielka) so sumou vo výške  

7.426,58 EUR.  

 Dňa 08.11.2016 bolo zaslaných 54 upomienok (doporučene do vlastných rúk 

s opakovaným doručením) so sumou vo výške 3.185,75 EUR.   

 

Znamená to, že výška nedoplatku na poplatku za komunálny odpad za FO za rok 2016 

k 30.11.2016 činí 2.916.79 €. 

 

 

Nedoplatky za komunálny odpad z predchádzajúcich rokov sú vo výške 5.814,99 €. 

 Z toho nedoplatky:  

-  za roky 2002 až 2009 (podľa §85 ods. 1. Zákona č. 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní      

    (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo na vymáhanie            

     daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku,    

     v ktorom daňový nedoplatok vznikol) sú vo výške             1.229,71 €,  

- rozhodnutia, ktoré nenadobudli právoplatnosť vo výške    2.074,36 €,  

/ v zmysle zákona č. 563/2015 o správe daní budú zaslané nové rozhodnutia / 

- nedoplatky podané na vymáhanie u exekútora vo výške    2.119,28 €,  

- zaslané výzvy za predchádzajúce roky vo výške                    391,64 €. 

  

 



2/  Poplatok za komunálny odpad za rok 2016 – právnické osoby 
 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2016 ku dňu 16.11.2016 

bol vyrubený 92 poplatníkom vo výške  67.295,64 EUR (splatnosť do 30.09.2016). Do 

30.09.2016 bolo celkovo uhradených 66.130,96 EUR.  

Poplatníkom, ktorí  poplatok neuhradili, bolo zaslaných dňa 27.06.2016 a 18.10.2016 

celkovo 9 upomienok - doporučene do vlastných rúk s opakovaným doručením. Po doručení 

upomienok bolo uhradených 66.687,89 EUR. Do dnešného dňa 29.11.2016 neuhradili poplatok 

ešte 3 poplatníci a nedoplatok tvorí sumu 607,75 EUR. 

 

Poplatník č.1      29,89 € 

 Výmer zo dňa 23.03.2016 doručený dňa 1.4.2016 

 Upomienka zo dňa 27.06.2016 doručená dňa 11.7.2016 

 Upomienka zo dňa 18.10.2016 doručená dňa 27.10.2016 

 

Poplatník č.2     547,97 € 

 Výmer zo dňa 05.04.2016 doručený dňa 16.5.2016 

 Upomienka zo dňa 27.06.2016 doručená dňa 1.7.2016 

 Upomienka zo dňa 18.10.2016 doručená dňa 25.10.2016 

 

Poplatník č.3     29,89 € 

 Výmer zo dňa 23.03.2016 doručený dňa 1.4.2016 

 Upomienka zo dňa 27.06.2016 doručená dňa 1.7.2016 

 Upomienka zo dňa 18.10.2016 doručená dňa 24.10.2016 

 

Nedoplatky za komunálny odpad PO za predchádzajúce roky sú vo výške 4.875,02 €. 

Z toho nedoplatky: 

- Za roky 2007 až 2009 (podľa §85 ods. 1. Zákona č. 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo na vymáhanie 

daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v 

ktorom daňový nedoplatok vznikol) sú vo výške                   390,32 € 

-  na základe Uznesenia súdu zo 4.10.2016, že povinný California LB, s.r.o. nevlastní 

žiaden majetok vo výške                                                      1.611,13 €  

- nedoplatky podané na vymáhanie u exekútora vo výške     2.873,57 €. 

 

Cieľom kontroly bolo ako správca dane postupuje pri vymáhaní poplatkov a nedoplatkov za 

komunálny odpad a či je v súlade so VZN Mesta Leopoldov č. 110/2015 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a  Zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní 

v znení neskorších predpisov.  

 

S obsahom správy  o  kontrola výberu poplatkov za komunálny odpad za rok 2016 /FO a PO / 

k 30.11.2016 a o výsledku kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  primátorka 

mesta,  dňa  30.11. 2016. 

 

 V Leopoldove, dňa 01.12.2016 

 Spracovala : Ing. Trnková 

 MZ dňa 12.12.2016 


