
 

 
Prehľad pohľadávok mesta Trnava k 31.12.2011 

 

V účtovnej evidencii mesta Trnava sú k 31.12.2011  evidované pohľadávky vo výške 6 261 270,54  

eur, z toho sú pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške  2 765 358,48 eura a pohľadávky po lehote 

splatnosti vo výške  3 495 912,06 eura. 

 

                                                                                                                    v eurách 

                                                                                                     do lehoty                         po lehote 

                                                                                                     splatnosti                        splatnosti 
 

Daň z majetku                                                                                                                1 958 059,04 

 

v tom:    

daň z nehnuteľností                                                                                                           1 933 084,85 

 Z pohľadávok za daň z nehnuteľnosti sú vo výške 1 379 863 eur pohľadávky od 

právnických osôb v konkurze, nie je ich možné vymáhať a mesto čaká na výsledok 

konkurzného konania, na pohľadávky vo výške 174 003,23 bola uplatnená exekúcia na 

účet, pohľadávky vo výške 67 982 eur sú vymáhané exekútorom, pohľadávky vo výške 

143 805 eur sú zabezpečené záložným právom. Pohľadávky vzniknuté v roku 2011boli 

vymáhané výzvami na zaplatenie. 

zaniknuté dane  

              lokalizačný poplatok                                                                                                24 974,19 

 Pohľadávky vo výške 23 137 eur sú od právnických osôb v konkurze, na zostatok 

pohľadávok je uplatnené záložné právo a sú vymáhané v exekučnom konaní. 

 

Miestne dane, poplatky a pokuty                                              24 219,84                        567 392,19 

 

v tom:   

daň za užívanie verejného priestranstva                                                                                  1 696,49 

 pohľadávky vo výške 1 457 eur sú vymáhané v exekučnom konaní 

daň za psa                                                                                                                               13 235,25 

 pohľadávky vo výške 4 448 eur sú vymáhané v exekučnom konaní, ostatné prostredníctvom 

výziev na zaplatenie 

daň za ubytovanie                                                                                                                  16 878,18 

 pohľadávky vo výške 14 016 eur sú vymáhané v exekučnom konaní 

daň za nevýherné hracie automaty                                                                                             670,86 

 pohľadávka je vymáhaná v exekučnom konaní 

poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                               378 643,75 

 pohľadávky sú vymáhané v exekučnom konaní 

poplatok za znečisťovanie ovzdušia                                                                                           129,45 

 pohľadávka je od právnickej osoby v konkurze 

finančná náhrada za výrub stromov                                                  621,36                             465,30 

pokuty                                                                                          23 598,48                       145 387,47 

 vo výške 115 102 eur z pohľadávok po lehote splatnosti je vymáhaných v exekučnom 

konaní 

odvod z hazardných hier                                                                                                           914,89 

 pohľadávky vo výške 794,40 eura je od právnickej osoby v konkurze a pohľadávka vo 

výške 120,49 eura je vymáhaná v exekučnom konaní 

 

zaniknuté dane: 

daň z predaja alkoholických a tabakových výrobkov                                                            6 369,39 



 pohľadávky vo výške 5 515,36 eura sú vymáhané v exekučnom konaní a vo výške 854,03 

eura je pohľadávka od právnickej osoby v konkurze 

daň z reklamy                                                                                                                          2 268,34 

 pohľadávka vo výške 1 524,56 eura je vymáhaná v exekučnom konaní a vo výške 743,78 

eura je pohľadávka uplatnená u právnickej osoby v likvidácii 

daň zo vstupného                                                                                                                        732,82 

 pohľadávka je vymáhaná v exekučnom konaní 

 

Pohľadávky za majetok                                                           260 178,73                       523 547,23 

v tom: 

nájomné za pozemky                                                                      10 403,34                       65 846,91 

 pohľadávky vo výške 53 015 eur boli odstúpené na právne vymáhanie, pohľadávky vo 

výške 10 831 eur boli zaplatené v roku 2012, ostatné pohľadávky sú vymáhané 

prostredníctvom upomienok 

nájomné za nebytové priestory a zariadenia                                  1 500,00                        45 182,54 

 pohľadávka po lehote splatnosti bola zaplatená v januári 2012 

nájomné za byty a nebytové priestory spravované 

  TT-KOMFORT s.r.o.                                                                                                        411 137,78  

 vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdnych a exekučných konaní vykonáva pre mesto 

spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. 

za odpredaný majetok mesta                                                       248 275,39                          1 380,00  

 pohľadávky po lehote splatnosti boli vymáhané prostredníctvom upomienok 

 

Ostatné pohľadávky                                                              2 480 959,91                       446 913,60     
 

odberatelia                                                                                                                              7 682,49 

 pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 4 285 boli odstúpené na právne vymáhanie 

a ostatné pohľadávky boli vymáhané prostredníctvom upomienok 

iné pohľadávky                                                                        2 480 959,91                        439 231,11 

 pohľadávky po lehote splatnosti sú za nezaplatené služby nájomníkmi v bytoch 

a nebytových priestoroch spravovaných spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o., ktorá 

pohľadávky aj vymáha prostredníctvom súdnych a exekučných konaní 

 

Pohľadávky celkom:                                                              2 765 358,48                    3 495 912,06  

 

 

 


