
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  

  

 Pre zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 27. 9. 2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
 
Názov správy: 

 

  

Riešenie škody na majetku mesta    
 

Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
 
 
       s ú h l a s í 
 
       s riešením škody na majetku mesta vo výške   
       4 500,- eur, uvedenej v dôvodovej správe   
       podľa odporúčania Škodovej komisie pri   
       Mestskom úrade v Rožňave,  
 
     
       u k l a d á 
 
 
      odpísať škodu z účtovnej evidencie mesta  
 
      Z: prednostka MsÚ 
      T: do 10. 10. 2018 
 
 
  
 
  
 

 
Prerokované: 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 12.9.2018  
 
 
 
Vypracoval : 
Mgr. Juraj Halyák 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu: 

 
Riešenie škody na majetku 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 4 500,- 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 § 17 ods. 2 „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ o riešení škôd 

spôsobených na majetku mesta rozhoduje na návrh škodovej komisie mestské zastupiteľstvo, 
ak hodnota škody spôsobenej na majetku mesta predstavuje sumu vyššiu ako 1 000,- eur.  

 
Dňa 29. 6. 2017 došlo počas silnej búrky k poistnej udalosti - poškodeniu kamery 

mestského kamerového systému na Košickej ulici. Kamera bola poškodená pravdepodobne 
prepätím, škoda bola vyčíslená na 4 500,- eur. Poistenie kamery zahŕňalo aj poškodenie 
kamery búrkovou činnosťou, ale plnenie z poistnej zmluvy bolo vylúčené v prípade 
poškodenia prepätím. 

 
Škodová komisia pri Mestskom úrade v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 5. 9. 2018 

konštatovala, že škodu nezavinili zamestnanci mesta a odporučila ju odpísať z účtovnej 
evidencie mesta. 

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

od vymáhania nevymožiteľnej pohľadávky, t. j. takej, ktorej vymáhanie by 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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: 

12. 9. 2018 Odporúča schváliť. 

 


