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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 

  A/ s c h v a ľ u j e 

alt. 1: prechodné upustenie od vymáhania 
pohľadávky mesta voči SP MFK Rožňava vo výške  
7 000,- € na dobu 12 mesiacov podľa odporúčania 
Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, 

 
  u k l a d á 
 
  vymáhať pohľadávku po 5. 3. 2016 
 
  Z: prednostka MsÚ  
  T: ako v texte 

alt. 2: zaplatenie dlhu SP MFK Rožňava voči 
mestu vo výške 7 000,- € podľa splátkového 
kalendára od apríla 2015 maximálne do 12 
mesiacov podľa odporúčania Komisie finančnej, 
podnikateľskej a správy mestského majetku,       

 
  u k l a d á 
 
  uzatvoriť dohodu o uznaní dlhu a jeho zaplatení v  
  splátkach  
 
  Z: prednostka MsÚ  
  T: do 14 dní od schválenia 

  B/ n e s c h v a ľ u j e 

 

 



Dôvodová správa 
 

  
Spoločnosť priateľov mestského futbalového klubu Rožňava (ďalej len „SP MFK“) 

uzavrela dňa 5. 5. 2014 s mestom Rožňava „Dohodu o poskytnutí dotácie“, na základe ktorej 
bola SP MFK zo strany mesta poskytnutá dotácia vo výške 7 000,- € na „Projekt rozvoja 
mládežníckeho futbalu.“ 

Podľa čl. III. ods. 1 uvedenej dohody sa SP MFK zaviazala predložiť zúčtovanie 
poskytnutej dotácie do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr do 31. 12. 2014. 

  
Dňa 17. 12. 2014 prevzala SP MFK výzvu mestského úradu na urýchlené predloženie 

zúčtovania dotácie. Zúčtovanie predložila až dňa 16. 1. 2015. 
 
Podľa čl. 4 ods. 11 „VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Rožňava“ (ďalej len „VZN“) v prípade, že povinný subjekt nedoručí vyúčtovanie poskytnutej 
dotácie do 10. 1. alebo ju použije v rozpore s VZN, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť na účet 
mesta najneskôr do 5 dní po doručení výzvy na vrátenie a nebude mu poskytnutá dotácia na 
najbližšie 3 roky. Listom zo dňa 13. 1. 2015 bolo SP MFK oznámené, že mesto bude vo veci 
postupovať v zmysle VZN. 

 
Dňa 30. 1. 2015 nám bola doručená žiadosť od SP MFK, ktorou žiada o akceptáciu 

neskorého odovzdania vyúčtovania dotácie na činnosť mládeže resp. odpustenie dlhu vo výške 
7 000,- €. Uvádzajú, že príčinou neskorého podania vyúčtovania bola dezinformácia ohľadom 
termínu podania a následne nedostupnosť časti dokumentov, vzhľadom na zahraničnú cestu 1 
z členov výboru, ktorý mal časť dokumentov pri sebe. Dodávajú, že rozpočtu cca 25.000,- eur na 
činnosť klubu bola pomoc od mesta v sume 7.000,- € neodmysliteľnou súčasťou pri rozvoji 
mládežníckeho futbalu v meste. Ďalej v žiadosti uvádzajú prehľad ich aktivít. 

 
Platné VZN výnimky zo svojich ustanovení nepozná a ich udelenie nie je v kompetencii 

mestského zastupiteľstva. 
 
Nevrátená dotácia predstavuje pre mesto pohľadávku. 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 § 13 ods. 3 „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ prechodne upustiť od 
vymáhania na dobu max. 12 mesiacov možno u pohľadávky, ktorá je prechodne nevymožiteľná, 
t. j. u takej, u ktorej je predpoklad vymoženia po uplynutí určitej doby. Príslušný orgán mesta 
však musí zabezpečiť, aby sa pohľadávka nepremlčala, resp. nezanikla. 

 
 
     Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 18. 2. 2015 

odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť prechodné upustenie od vymáhania pohľadávky 
na dobu 12 mesiacov. 
 

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na svojom zasadnutí 
dňa 23. 2. 2015 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť splátkový kalendár od apríla 2015 
maximálne do 12 mesiacov.  

     
 
 



 

 

 

 

 


