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Názov správy: 

 

  

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky mesta    
 

Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
 
     s ú h l a s í 
 
 
       s trvalým upustením od vymáhania   
       pohľadávky vo výške 5 202,92 eur, uvedenej    
       v dôvodovej správe, 
     
    u k l a d á 
 
 
   odpísať pohľadávku z účtovnej evidencie mesta  
 
    Z: prednostka MsÚ 
    T: do 8. 3. 2018 
 
 
  
 
  
 

 
Prerokované: 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 13. 2. 2018  
 
 
 
Vypracoval : 
Mgr. Juraj Halyák 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu: 

 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky mesta 

 

Legislatívne východiská: § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, § 13 ods. 2 a 15 ods. 1 písm. c) a § 17 ods. 2 „Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta“ 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

 
-------------- 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Celková výška pohľadávok mesta sa zníži o sumu 5 202,92 eur.  

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 138/1991 
Zb.,  

 
 
Podľa § 13 ods. 2 „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ upustiť možno               

od vymáhania nevymožiteľnej pohľadávky, t. j. takej, ktorej vymáhanie bolo bezvýsledné, 
resp. u ktorej by výťažok z vymáhania neuspokojil ani náklady na jej vymáhanie. 

Podľa § 15 ods. 1 písm. c) „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ na trvalé 
upustenie od vymáhania pohľadávky prevyšujúcej 1 000,- € je potrebný súhlas mestského 
zastupiteľstva. 

 
Vzhľadom na uvedené navrhujeme odpísať nasledovnú pohľadávku mesta: 

 
A. G. – pohľadávka vo výške 5 202,92 € 

Pohľadávka vznikla v dôsledku poskytovania opatrovateľskej služby mestom 
obyvateľke  A. G. (zomr. 2. 4. 2017) od 2. 1. 2009. Podľa § 73 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ak prijímateľovi sociálnej 
služby nevznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť 
nevznikla ani rodičom alebo zaopatreným plnoletým deťom prijímateľa sociálnej služby 
a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je 
pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

Nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu bola prihlásená ako pohľadávka do 
konania o dedičstve. Okresný súd Rožňava uznesením zo dňa 5. 12. 2017 konanie zastavil pre 
nemajetnosť, pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. 

 
Škodová komisia pri Mestskom úrade v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 22. 12. 

2017 odporučila pohľadávku odpísať z účtovnej evidencie mesta. 
 
 
 
 

 



Komisia: Termín 
zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

13.2.2018 Odporúča MZ súhlasiť s trvalým upustením od 
vymáhania pohľadávky. 

 


