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v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy A/ s ú h l a s í
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Vypracoval :
Mgr. Juraj Halyák

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu

s trvalým upustením od vymáhania
pohľadávok, uvedených v dôvodovej správe,

ukladá
odpísať uvedené pohľadávky z účtovnej evidencie
mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 20 dní od schválenia

B/ n e s ú h l a s í

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu:

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta
Legislatívne východiská:

Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

§ 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, § 13 ods. 2 a 15 ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta
-------------Celková výška pohľadávok mesta sa zníži o sumu 2 802,48 eur.

Bez nároku na pracovné miesta.
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 nasledovné pohľadávky mesta:
1./ ODAL, spol. s. r. o. – pohľadávka vo výške 1302,38 eur
Spoločnosť ODAL, spol. s r. o., Ružová 6, Bratislava nezaplatila mestu Rožňava
nájomné za užívanie pozemku - časti parcely KN-C 266/19 (pri bývalej reštaurácii Fontána
pri niekdajšom Dome služieb) za roky 2011 a 2012. Výzvy na úhradu nájomného sa
spoločnosti nedarilo doručiť. Vec bola odovzdaná v r. 2014 na vymáhanie JUDr. Törökovi,
dňa 2. 5. 2016 ju vrátil mestu s tým, že spoločnosť bola dňa 21. 3. 2016 zrušená bez likvidácie
a vymazaná z obchodného registra.
2./ Schodok na zverených hodnotách vo Vinárni Tri ruže – pohľadávka vo výške
1 500,10 eur
Niekdajší nájomca Vinárne Tri ruže spôsobil v roku 2001 schodok na zverených
hodnotách (investičnom majetku Vinárne Tri ruže). V roku 2002 s ním bola uzavretá dohoda
o uznaní dlhu a jeho úhrade v splátkach po 300,- Sk (9,96 eur) mesačne od 15. 6. 2002 do
15. 1. 2015. Z dlžnej sumy dlžník nezaplatil ani 1 splátku, preto bol v roku 2014 podaný na
súd návrh na vydanie platobného rozkazu. Súd platobný rozkaz vydal, dlžník proti nemu
podal odpor. Na nariadenom pojednávaní vzniesol dlžník námietku premlčania, ktorú súd
uznal.
Škodová komisia pri Mestskom úrade v Rožňave odporučila obidve pohľadávky
odpísať z účtovnej evidencie mesta.
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