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Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce 

 

VÝZVA NA ÚHRADU DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV 

Obec Šamudovce, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o 

správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov  

vyzýva 

všetky fyzické a právnické osoby, ktoré majú k dnešnému dňu daňové nedoplatky na 

daniach za :  

Daň z nehnuteľností 

• daň z pozemkov 

• daň zo stavieb 

• daň z bytov 

 Daň za psa 

Komunálny odpad 

 

aby tieto záväzky uhradili najneskôr do 31. januára 2023. Nedoplatky uhraďte podľa 

rozhodnutia k daniam, ktoré vám boli doručené v predošlom období do pokladne obecného 

úradu v Šamudovciach,  alebo na číslo účtu obce uvedené na rozhodnutí.  Pre správne 

identifikovanie platby pri úhrade nedoplatkov na účet uveďte meno a priezvisko 

daňovníka. 

Obec Šamudovce si súčasne dovoľuje upozorniť, že v zmysle § 52 ods. 2 zákona 

č. 563/2009 Z .z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, obec, ako správca miestnych daní a miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže zverejniť zoznam daňových 

dlžníkov podľa stavu k 31.12.2022, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov 

presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. Zoznam môže obec 

zverejniť na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie 

informácií.  

Obec Šamudovce upozorňuje, že vyššie uvedený zákonný limit pre zverejnenie 

zoznamu dlžníkov sa vzťahuje iba na daňové nedoplatky, nie na iné druhy neuhradených 

záväzkov.  
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Žiadame občanov, ktorí majú voči obci Šamudovce nedoplatky z hore uvedených 

daní a poplatkov, aby ich uhradili čo v najkratšej dobe. V prípade neuhradenia 

nedoplatkov, pristúpi obec k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní. 

 

V Šamudovciach, dňa  12.01.2023 

 

 

   Emil Ircha 

   Starosta obce  
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