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Zahájenie exekučných konaní voči právnickým 
osobám s nedoplatkami ku dňu 31. 12. 2021 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 
A. berie na vedomie 
zápisnicu s finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve Obce Nižná Slaná, ktorá v bode č. 5 
odporúča zahájenie exekučného konania pre jednotlivých dlžníkov a prikladá dôvodovú správu, 
ktorá je súčasťou materiálu č. 02/2022-05 k zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 
B. žiada 
starostu obce, aby poveril právničku obce JUDr. Martinu Vnenčákovú prípravou podkladov pre 
začatie exekučných konaní voči právnickým osobám, ktoré majú nedoplatky voči Obci Nižná 
Slaná ako správcovi dane z nehnuteľnosti. 
C. ukladá 
starostovi obce, aby voči neplatičom bezodkladne po spracovaní podkladov bolo zahájené 
exekučné konanie. 
 
Materiál obsahuje: 

 Dôvodovú správu 

 Zápisnicu z finančnej komisie pri OZ  
 
Predkladá:   Beáta Jungerová, poslankyňa OZ 
Spracovala:   Beáta Jungerová, poslankyňa OZ 
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Dôvodová správa 
 
Finančnej komisii na jej zasadnutie dňa 06. 04. 2022 bol predložený zoznam dlžníkov na 

dani z nehnuteľnosti voči Obci Nižná Slaná, Námestie SNP 54/5, Nižná Slaná, IČO 00328596 
(ďalej len „Obec Nižná Slaná“), medzi ktorými sa nachádzajú aj tieto právnické osoby: 

 
právnická osoba výška nedoplatku 
EKO AREAL LEWEL, s .r .o., Mlynská 28, Košice 6 658 EUR 
Kohan Consulting, s .r .o., Plynárenská 7/B, Bratislava 2 332 EUR 
RV Trans, s. r. o., Turecká 615, Gemerská Poloma 1 080 EUR 
Ján Folenta Jafo Trade, Rožňavská 415, Krásnohorské Podhradie 599 EUR 

 
Týmto právnickým osobám bola začiatkom roka 2022 zaslaná výzva na zaplatenie dlžnej 

čiastky voči správcovi daní, ktorým je Obec Nižná Slaná, napriek tomu však dlžné sumy neboli 
právnickými osobami vyplatené. Uvedené právnické osoby majú nedoplatky voči Obci Nižná 
Slaná dlhší čas a boli na tieto nedoplatky viackrát upozornené.  

Po konzultácii s právničkou obce JUDr. Martinou Vnenčákovou a jej odporúčaniach pri 
riešení tejto situácie sa finančná komisia uzniesla na tom, že je potrebné zahájiť exekučné 
jednanie voči vyššie spomenutým právnickým osobám. 




