
 

Dôvodová správa 
V súlade s opatreniami prijatými prednostom MsÚ v Seredi na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 
zo správy hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly na miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady do roku 2012, predkladáme MsZ v Seredi informáciu o zániku 
daňových nedoplatkov v zmysle § 84 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v 
platnom znení: 

 

a/  z dôvodu zastavenia dedičského konania pre nemajetnosť: 

1/ Dušan Vidovič, IČO: 41593251, naposledy trvale bytom  Váhovce 45 

Podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť dňa 29.10.2012 z dôvodu úmrtia. Po nebohom nie sú 
žiadny právny nástupcovia a Okresný súd Galanta ukončil konanie o dedičstve z dôvodu nemajetnosti 
nebohého /príloha č. 1  - kópia uznesenia Okresného súdu Galanta vo veci dedičstva o zastavení 
konania pre nemajetnosť/. 

Celková pohľadávka je 129,35 € a vznikla na základe:  

- Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO za rok 2007      94,93 € 

- Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO za rok 2008      34,42 € 

 

2/ Ivan Mlynek, nar. ..., zomr. ..., naposledy trvale bytom Sereď, Vojanská 2555/37 

Dedičské konanie po neb. Ivanovi Mlynekovi  sa viedlo na Okresnom súde v Galante pod č. k. 5D 85 
/10, ktoré bolo dňa  08.10.2010 zastavené pre nemajetnosť / príloha č. 2 – Odpoveď Okresného súdu č. 
24Dd 53/14-3 mailom zo dňa 12.06.2014 na žiadosť Mesta Sereď o súčinnosť /. 

Celková pohľadávka je 91,52 € a vznikla na základe:  

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO za rok 2007      27,88 € 

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO za rok 2008     31,82 € 

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO za rok 2009     31,82 € 

 

3/ Peter Zmajkovič, nar. ..., zomr. ..., naposledy trvale bytom Sereď, Cukrovarská 152/15 

Dedičské konanie po neb. Petrovi Zmajkovičovi  sa viedlo na Okresnom súde v Galante pod č. k. 24D 
13 /08, ktoré bolo dňa  18.04.2008 zastavené pre nemajetnosť / príloha č. 2 – Odpoveď Okresného 
súdu č. 24Dd 53/14-3 mailom zo dňa 12.06.2014 na žiadosť Mesta Sereď o súčinnosť /. 

Celková pohľadávka je 13,94 € a vznikla na základe:  

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO za rok 2007      13,94 € 

 

 



 

4/ Juraj Procházka, nar. ..., zomr. ..., naposledy trvale bytom Sereď, Pekarská 1168/15 

Dedičské konanie po neb. Jurajovi Procházkovi sa viedlo na Okresnom súde v Galante pod č. K 5D 
129/12, ktoré bolo dňa 15.01.2013 zastavené pre nemajetnosť / príloha č. 2 – Odpoveď Okresného  
súdu č. 24Dd 53/14-3 mailom zo dňa 12.06.2014 na žiadosť Mesta Sereď o súčinnosť/. 

Celková pohľadávka je 100,78 € a vznikla na základe:  

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO  za rok 2007  13,94 € 

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO  za rok 2008  15,89 € 

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO  za rok 2009  15,91 € 

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO  za rok 2010  18,06 € 

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO  za rok 2011  18,24 € 

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO  za rok 2012  18,74 € 

 

b/ premlčania, ak daňový dlžník  vznesie námietku premlčania 

1/ Ľudmila Nováková, IČO: 41595840, sídlo: M.R.Štefánika 3080/14, Sereď 

Daňový subjekt vzniesol dňa 23.09.2014 písomnou formou námietku premlčania našej pohľadávky na 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2007 / príloha č. 3 – 
Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení úroku z omeškania/. 

Celková pohľadávka je 94,93 € a vznikla na základe: 

− Rozhodnutia o vyrubení poplatku za KO a DSO za rok 2007 94,93 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


