
Informácia o stave nedoplatkov 
na miestnych daniach a poplatkoch k 31.08.2020 
 

Upozorňujeme daňovníkov  na povinnosť zaplatiť daň najneskôr do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti doručeného rozhodnutia o výrube dane. 

Daňovým dlžníkom, ktorí si túto povinnosť nesplnili, bola doručená opakovaná výzva 

na úhradu nedoplatku v náhradnej lehote 15 dní a aj napriek tejto výzve eviduje obec ešte 

nedoplatky podľa nižšie uvedeného prehľadu. 

Obec Zemplínska Teplica ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s použitím § 52 ods. 2 daňového poriadku zverejňuje zoznam daňových dlžníkov  

k 31. 8. 2020.   

 

Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, zverejní zoznam daňových 

dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,- Eur 

a u právnickej osoby 1.600,- Eur. 

 

Jozef Buka, Zemplínska Teplica 21  

nedoplatky  188,29 Eur : 

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 14,55 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 173,74 Eur  

 

Kristián Buka, Zemplínska Teplica 21 

nedoplatky: 180,27 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 180,27 Eur  

 

Dušan Redai, Zemplínska Teplica 21 

nedoplatky: 243,72 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 243,72 Eur  

 

Jozefína Džupinová, Zemplínska Teplica 39 

nedoplatky: 838,03 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 226,78 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 611,25 Eur  

 

Anna Koščová, Zemplínska Teplica 46 

nedoplatky: 182,79 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady 182,79 Eur  

 

Ľubomír Vehec, Zemplínska Teplica 82 

nedoplatky: 1.229,83 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 1.118,53 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 111,30 Eur  

 

Rastislav Štelbacký, Zemplínska Teplica 92 

nedoplatky: 768,27 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 646,02 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 122,25 Eur  

 

Miroslava Tirpáková, Zemplínska Teplica 96 

nedoplatky: 161,96 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 161,96 Eur  



Jozef Máte, Zemplínska Teplica 130 

nedoplatky: 407,55 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 267,39 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 140,16 Eur  

 

Pavol Čopák, Zemplínska Teplica 145 

nedoplatky: 338,88 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 217,69 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 121,19 Eur  

 

Róbert Buka, Zemplínska Teplica 158 

nedoplatky: 187,80 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 187,80 Eur  

 

Jaroslav Onody, Zemplínska Teplica 164 

nedoplatky: 573,17 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 573,17 Eur  

 

Mária Guľášová, Zemplínska Teplica 170 

nedoplatky: 278,48 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 85,47 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 193,01 Eur  

 

Lucia Korpesiová, Zemplínska Teplica 223 

nedoplatky: 173,36 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 55,56 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 117,80 Eur  

 

Renáta Korpesiová, Zemplínska Teplica 243 

nedoplatky: 185,50 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 185,50 Eur  

 

Miroslav Džudža, Zemplínska Teplica 290 

nedoplatky: 163,32 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 163,32 Eur  

 

Jaroslava Buková, Zemplínska Teplica 295 

nedoplatky: 165,40 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 165,40 Eur  

 

Alena Šenkiová, Zemplínska Teplica 295 

nedoplatky: 200,92 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 200,92 Eur  

 

 

Jaroslav Onody, Zemplínska Teplica 295 

nedoplatky: 331,66 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 148,48 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 183,18 Eur  

 

 

 



Milan Buka, Zemplínska Teplica 296 

nedoplatky: 492,54 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 20,25 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 472,29 Eur  

 

Květa Buková, Zemplínska Teplica 298 

nedoplatky: 178,89 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 8,10 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 170,79 Eur  

 

Terézia Votavová, Zemplínska Teplica 310 

nedoplatky: 510,93 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 510,93 Eur  

 

Zdeněk Novosedliak, Zemplínska Teplica 370 

nedoplatky: 161,07 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 161,07 Eur  

 

Zuzana Špytoková, Zemplínska Teplica 371 

nedoplatky: 187,99 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 187,99 Eur  

 

Roderik Remeš, Zemplínska Teplica 517 

nedoplatky: 243,72 Eur  

-na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 243,72 Eur  

 

Pavol Vavrek, Parchovany  

nedoplatky: 755,29 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 755,29 Eur  

 

JUDr. Miroslav Kráľ – správca konkurznej podstaty úpadcu firmy INICO Trebišov  

nedoplatky: 70.579,03 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 70.579,03 Eur  

 

EKOENERGETIKA, s.r.o., Košice  

nedoplatky: 3.403,82 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 3.403,82 Eur  

 

AGROCASS plus, spol. s r.o., ČAŇA  

nedoplatky: 1.839,28 Eur  

-na miestnej dani z nehnuteľnosti vo výške 1.839,28 Eur  

 

 

 

  

 

       

 

   


