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Obec Trnava pri Laborci, 072 31, okr. Michalovce

c.j.17/2002 Trnava pri Laborci, dna 30.1.2002

Rozhodnutie
o urcení záložného práva

k veciam danového dlžníka.

Starosta Obce Trnava pri Laborci, ako príslušný správny orgán obce podl'a § 13 ods.4 zák. SNR c.
369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, ako štatutárny orgán správcu dane z
nehnutel'ností v zmysle ustanovenia § 13 a podl'a ust. § 20 zák. SNR c. 317/92 Zb. o dani z nehnutel'ností,v
znení neskorších zmien a doplnkov, za použitia ustanovenia § 1 zák. SNR C. 511/92 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných financných orgánov, v znení neskorších zmien a doplnkov na
zabezpecenie splatnej danovej pohl'adávky správcu dane voci danovému dlžníkovi Rol'nícke družstvo Vinné,
so sídlom Vinné, 072 31, ICO: 31 720714,

rozhodol takto:

Podl'a ustanovenia § 71 ods. 1 zák. SNR C. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných financných orgánov, v znení neskorších zmien a doplnkov

urcuje

sa danovému dlžníkovi Rolnícke družstvo Vinné, so sídlom Vínné, 07231, ICO: 31 720714

záložné právo

na nehnutel'nosti zapísané na LV C. 1892 kat. úz. Trnava pri Laborci, a to k stavbe - mechanizovaný
senníkpostavenejna parc. KN ,5.225/2, k stavbe'- kravínKi postavenejna parc. KN c. 229/4, k stavbe-
tef'atnícCI postavenej na parc. KN C.234, k stavbe - odchovna MD postavenej na parc. KN C.235, k stavbe
- odchovnaMD postavenejna parc. KN C.238 a na nehnutel'nostizapisané na.W-l. 3051 Bd:I..ÚL. VinA&,-
~\(hQ c>ýpk~e~a:;p.a~ stavbe - sklad obilia postavenej na parc.
KN C. 843/3, k stavbe - hala RMH 12T postavenej na parc. KN C. 843/4, k stavbe - garáž - hosp. dvor
postavenej na parc. KN c. 848, k stavbe - soc. zariad. postavenej na parc. KN C. 849, k stavbe - sýpka 30
vag. postavenej na parc. KN C.2440.

Urcené záložné právo správca dane urcuje na zabezpecenie svojej splatnej danovej pohl'adávky
voci danovníkovi na dani z nehnutel'nosti za rok 1998 vo výške nedoplatku 104.087,- Sk (vyrúbenej
správcom dane platobným výmerom C. 21/1998, zo dna 26.01.1998, ktorý nadobudol právoplatnost dna
5.3.1998 a vykonatel'nost dna 1.12.1998), na zabezpecenie svojej splatnej danovej pohl'adávky voci
danovníkovi na dani z nehnutel'nosti za rok '1999 vo výške 131.235,- Sk (vyrúbenej správcom dane
platobným výmerom c. 2/1999, zo dna 17.02.1999, ktorý nadobudol právoplatnost dna 26.3.1999
a vykonatel'nost dna 1.12.1999), na zabezpecenie svojej splatnej danovej pOhl'adávkyvoci danovníkov; na
dani z nehnutelnosti za rok 2000 vo výške 131.235,- Sk (vyrúbenej správcom dane platobným výmerom C.
1/2000, zo dna 17.01.2000, ktorý nadobudol právoplatnost d!'ía 23.2.2000 a vykonatel'nost dna 1.12.2000),
na zabezpecenie svojej splatnej danovej pohl'adávky voci danovníkovi na dani z nehnutel'nosti za rok 2001
vo výške 131.235,- Sk (vyrúbenej správcom dane platobným výmerom c 1/2001, zo dna 10.01.2001, ktorý
nadobudol právoplatnost dna 19.2.2001 a vykonatel'nosí' dna 1.12.2001).

Zároven týmto rozhodnutím správca dane z nehnutel'nosti v súlade s ust. § 71 ods. 2 , zák. SNR c.
511/92 Zb.

zakazuje

danovému dlžníkovi nakladat so zálohom bez súhlasu správcu dane.

Správca dane týmto rozhodnutím zároven upovedomuje Okresný úrad, odbor katastrálny,
Michalovce, aby zriadené záložné právo k nehnutel'ným veciam, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí a
ktorých evidenciu vedie, zapísal do tejto evidencie.



Odôvodnenie:

V súlade s ust. § 71 ods. 1, zák. SNR C. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov , v znení
neskorších zmien a doplnkov na zabezpecenie danovej pohladávky môže z tohto zákona vzniknút
rozhodnutím správcu dane záložné právo k veciam danového dlžníka alebo rucitel'a a záložné právo k
pohladávke danového dlžníka. Záložné právo k pohladávke sa vztahuje aj na dlžné úroky a ostatné
príslušenstvo.

Podla ust. § 19 ods.1 pís.a zák. SNR C. 317/92 o dani z nehnutelnosti je dan z nehnutel'nosti
splatná, ak ide o danovníka prevádzkujúceho pol'nohospodársku výrobu v 3 splátkach, a to 20% dane do 30.
júna, 30% dane do 30. septembra a 50% dane do 30. novembra bežného roka. Na základe uvedeného bola
dan z nehnutelnosti za r. 1998 splatná v celosti 01.12.1998, dan z nehnutelnosti za r. 1999 splatná v celosti
01.12.1999, dan z nehnutelnosti za r. 2000 splatná v celasti 01.12.2000, dan z nehnutelnosti za r. 2001
splatná v celosti 01.12.2001

Z evidencie správcu dane je zrejmé,' že danovník má voci správcovi dane neuhradenú a splatnú
pohladávku na dani z nehnutelnosti tak, ako je to uvedené vyššie.

Kedže danovník nezaplatil za roky 1998, 1999, 2000, 2001 splatnú dan z nehnutelnosti, správca
dane rozhodol o zabezpecení danovej pohl'adávky zriadením záložného práva k veciam danového dlžníka.

Na základe takto zisteného stavu s použitím vyššie cit. právnych predpisov správca dane rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej casti tohto rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podat v súlade s ust. § 71a zák. SNR C. 511/92 Zb. odvolanie
do 15 dní odo dna od jeho dorucenia na Obecnom úrade v Trnave pri Laborci. Odvolanie nemá odkladný
úcinok.
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Rozhodnutie dorucit doporucene do vlastných rúk s návratkou:
1.Rol'níckedružstvoVinné,so sídlomVinné,07231
2. Okresnýúrad,odborkatastrálny,071 01 Michalovce
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Prílohy:
- platobný výmer Obce Trnava pri Laborci C.21/1998, zo dna 26.01.1998
- platobný výmer Obce Trnava pri Laborci C.2/1999, zo dna 17.02.1999
- platobný výmer Obce Trnava pri Laborci C. 1/2000, zo dna 17.01.2000
- platobný výmer Obce Trnava pri Laborci C. 1/2001, zo dna 10.01.2001
(všetky platobné výmery s vyznacenou doložkou právoplatnosti a vykonatel'nosti)


