
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia komisie mestského majetku a finančnej komisie 

konanej dňa 14. februára 2018 
 
 
 
Program:   1. Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2017 
                   2. Správa o stave pohľadávok mesta k 31.12.2017 
 
                     
 
Prítomní:   PaedDr. Tímea Tankina Tóth - predsedníčka 

      Mgr. Csaba Baucsek – člen 
      Ing. Ladislav Rácz - člen 

                   Ing. Agáta Balážová – tajomníčka 
                   PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka MsÚ 
 
 

Predsedníčka komisie PaedDr. Tímea Tankina Tóth privítala prítomných a oboznámila ich s programom 
dnešného zasadnutia. 
 
1. Komisii materiál bol doručený vopred, preto na zasadnutí sa vyjadrili len k malým nedostatkom, ktoré 

vznikli prepisovaním z tabuliek.  
 
Komentár od predkladateľa bol nasledovný: Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na konci kalendárneho 
roka bilancovanie  hospodárenia s verejnými  financiami v zmysle  zákona  o účtovníctve.  Mestský úrad 
a organizácie ním zriadené, t.j. celkom 4 základné školy, Základná umelecká škola, 2 materské školy, 
Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum, Verejnoprospešné služby mesta, Nezábudka n.o. ( Domov 
seniorov) a Tectum n.o. ( podnikateľský inkubátor) disponovali k 31.12.2017 s hmotným majetkom (HM) 
v celkovej hodnote 23 397 822,54 EUR. Táto hodnota je vyššia oproti hodnote HM evidovaného ku koncu 
roku 2016 v sume 22 918 051,43 EUR o 479 771,11 EUR, čo predstavuje 2,05% nárast. 
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky v hodnote 3 402 498,57 EUR, nehmotný investičný 
majetok v sume 114 688,96 EUR, finančné investície vo forme majetkových cenných papierov v celkovej 
hodnote 2 234 838,77 EUR, finančné investície vo forme majetkového vkladu v obchodnej spoločnosti 
FILBYT s.r.o. Fiľakovo v sume 581 889,00 EUR a peňažné prostriedky a ceniny na účtoch a pokladniciach 
vo výške 558 797,58 EUR. 
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali k 31.12.2017 pohľadávky v celkovej výške 354 943,57 EUR a 
celkový rozsah záväzkov k tomuto dňu činil 1 367 630,65 EUR. V priebehu roka 2017 boli znížené daňové 
pohľadávky za obdobie 1998-2016 v celkovej výške 43 056,85 EUR. Mestom a ním zriadenými 
organizáciami dosiahnuté výsledky, ktoré boli v rámci inventarizácie vyjadrené číselnými hodnotami, sú 
jednoznačnými dôkazmi o efektívnom, účelnom a hospodárnom využití všetkých dostupných verejných 
finančných prostriedkov počas celého roka 2017. 
 

2. Komisia konštatovala, že aj keď plnenie daňových príjmov je lepšie ako v predchádzajúcich rokoch, 
treba naďalej pokračovať vo vymáhaní. V niektorých prípadoch aj razantnejšie. 

    Komentár od predkladateľa bol nasledovný: 



Celkové  priemerné plnenie daňových príjmov z titulu miestnych daní ( daň z nehnuteľností, daň za psa, 
daň za užívanie verejného priestranstva) a miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 2017 činilo 
84,33% čo je oproti roku 2016 (83,82%) vyššie plnenie o 0,51%. 
Rok  2017 považujeme  z hľadiska  plnenia  daňových  príjmov za úspešný, napriek tomu, že našich da- 
ňovníkov a poplatníkov v značnej miere naďalej trápi vysoká miera nezamestnanosti a sociálna odkáza-
nosť. Popri týchto negatívnych javoch a konšteláciách dosiahlo odd. EaMM aj v minulom roku pomerne 
vysoké plnenie v daňovej oblasti. Navyše všetky pohľadávky z predchádzajúcich rokov evidovaných ku 
dňu 31.12.2016 boli  znížené v priebehu roka 2017 o 17,71 %  a tým do rozpočtu sme získali nepredví-
dané príjmy v sume 43 056,85 EUR. 
Spomínaný dobrý výsledok sme dosiahli tým, že sme boli neustále v kontakte s daňovníkmi a pravidel-
ne sme ich vyzývali a upozorňovali na plnenie si svojich daňových povinností voči mestu. Do roku 2016 
sme evidovali celkom 164 súdnych exekúcií na nedoplatky v celkovej sume 99 585,43 EUR. Exekúciou 
bolo doteraz ukončených 75 podaní (45,73%) v sume 41 981,07 EUR (42,16%). V roku 2017 neboli za-
hájené žiadne nové exekúcie so súdnymi exekútormi, nakoľko mesto pristúpilo k vymáhaniu daňových 
nedoplatkov formou daňového exekučného  konania vo vlastnej réžii.  Okrem toho sme uzatvorili s dlž- 
níkmi mesta v roku 2017 celkom 38 ks „Dohôd o splátkovom kalendári“ na sumu 9 516,48 EUR. 
 
K tomuto výsledku stavu pohľadávok, dal svoje stanovisko aj legislatívny asistent: 
Na  základe  ustanovení  nových  Zásad   vymáhania   daňových   nedoplatkov,   MsÚ   Fiľakovo  dňom 
1.10.2016 pristúpilo k vymáhaniu daňových nedoplatkov ( daň z nehnuteľnosti, daň zo psa, poplatok za 
odvoz TKO ... ) formou daňového exekučného konania, t. zn. vo vlastnej réžii, jednotlivými oddeleniami 
a referátmi mestského úradu.  K uvedenému kroku  Mesto Fiľakovo pristúpilo z dôvodu zabránenia zby-
točných výdavkov dlžníkov pri vykonávaní exekúcie ich majetku, ktoré by platili osobám, vykonávajúcim 
exekučné konanie, a to najmä vysoké exekútorské trovy rôznym exekútorským úradom. 
V roku 2017 došlo k vydaniu  23 daňových exekučných výziev na fyzické, resp. právnické osoby, na zá-
klade čoho došlo k  dobrovoľnému  plneniu  zo strany dlžníkov v  12 prípadoch, t. zn. že dlžníci  uhradili 
svoj dlh v lehote  stanovenej  správcom dane, resp. došlo u nich k uznaniu  dlhu a spísaniu splátkových 
kalendárov. V ostatných  11 prípadoch  došlo k vydaniu  daňového  exekučného príkazu, ktorý bol doru- 
čený podľa  statusu dlžníka  buď  platiteľovi jeho  príjmu ( dôchodku ), alebo banke, v ktorom mal dlžník 
účet.  Celková  suma   vymáhaná  v daňovom  exekučnom  konaní  za toto  obdobie  činila  7.658, 30 €, 
z čoho ku koncu roka 2017 bolo na základe vykonaných krokov úspešne vymožených 3.226, 41 €. 
Zvyšná časť je k dnešnému dňu predmetom  prebiehajúcich exekučných konaní, v troch prípadoch po-
čas trvania exekučného procesu došlo k úmrtiu dlžníka, pohľadávka mesta je v takomto prípade postú-
pená do dedičského konania. V šiestich  prípadoch ešte  nedošlo k samotnému výkonu exekúcie zráž-
kami z dôchodku dlžníka, nakoľko podľa oznámení Sociálnej poisťovne u dlžníka už prebieha iná exe-
kúcia zrážkami a k uspokojeniu mesta Fiľakovo môže dôjsť až po ukončení predchádzajúceho exekuč-
ného konania. 
 

Stanovisko komisie: 
 

1. Celkový stav výsledku inventarizácie komisia berie na vedomie. 
2. Treba dať veľký dôraz na vymáhanie nedoplatku, je malé % úspešnosti. 

 
 
 

 
PaedDr. Tímea Tankina Tóth 
Predsedníčka komisie 

 
Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 



 
 

 

 
 


