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Názov materiálu: Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec  

 

Návrh na uznesenie: 
 
 
I. MsZ prerokovalo v zmysle čl.15 VZN č. 3/2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške 124 665,28 € podľa prílohy 

 

II.  MsZ schvaľuje odpis pohľadávok v celkovej výške 124 665,28 € podľa prílohy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: zoznam pohľadávok 

 

 

 funkcia meno podpis 
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                                   Návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva Mesta Senec

V zmysle článku 16 VZN č. 3/2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, možno od vymáhania pohľadávky upustiť a odpísať
ju, ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, ak je pohľadávka nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je trvalo neefektívne. Primátor
mesta môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 200,- €,  v ostatných prípadoch rozhoduje mestské
zastupiteľstvo.
Zároveň konštatujeme, že pri uvedených pohľadávkach sa vykonali všetky dostupné úkony smerujúce k vymoženiu pohľadávok,
avšak na základe príslušných odborných vyjadrení sú pohľadávky nevymožiteľné.
Vzhľadom na uvedené predkladáme návrh na odpísanie pohľadávok v nasledovných prípadoch:

druh pohľadávky č.PV/rok suma dlžník dôvod odpisu

Komunálny odpad 33214/2016 1 544,40 RIHA Produktion, s.r.o.

Návrh na odpis v zmysle čl. 16 ods. 7  a 8 písm. a) - 
spoločnosť v roku 2016 na predmetnej adrese už 
nepôsobila, pričom danú skutočnosť neoznámila 
správcovi poplatku a zároveň na spoločnosť bol dňa 
28.05.2016 vyhlásený konkurz. Z uvedeného dôvodu je 
pohľadávka vo výške 1 544,40 € nevymožiteľná.

Komunálny odpad
8946/2011-
2016 347,38 Ondrišíková Mária

Návrh na odpis v zmysle čl. 16 ods. 7  a 8 písm. b) - 
dlžníčka zomrela; dedičské konanie ukončené s 
výrokom, že zomrela ako nemajetná; z daného titulu 
exekútor zastavil exekúciu, z dôvodu nevymožiteľnosti 
pohľadávky

Daň z nehnuteľností

22795/2008 
22795/2009P 
22795/2009P 
22795/2009 
22795/2010 307,94 Lifeline Slovakia, s.r.o.

Návrh na odpis v zmysle čl. 16 ods. 7  a 8 písm. c) - 
spoločnosť bola prihlásená do konkurzu, pričom správca 
konkurznej podstaty bol písomne požiadaný o 
oznámenie stavu konania a do dnešnej doby 
neodpovedal na dožiadanie. Z uvedeného dôvodu je 
pohľadávka nevymožiteľná.

Daň z nehnuteľností
23910/2012 
23910/2013P 3 325,48 Norigor, s.r.o

Návrh na odpis v zmysle čl. 16 ods. 7  a 8 písm. c) - 
spoločnosť bola riešená v exekučnom konani, pričom 
exekútor zistil, že nevlastní žiaden nehnuteľný ani 
hnuteľný majetok, nie je držiteľom ani vlastníkom 
motorového vozidla a nemá vedené účty v peňažných 
ústavoch. Z uvedeného dôvodu je pohľadávka 
nevymožiteľná.



Daň z nehnuteľností

21907/2011 
21907/2012 
21907/2015 73 411,44 Senec Warehouse Park, s.r.o.

Návrh na odpis v zmysle čl. 16 ods. 7  a 8 písm. c) - 
pohľadávka v celkovej výške 73 430,16 € prihlásená v 
rámci konkurzného konania do dražby,kde bola 
uspokojená v sume 18,72 €. Z uvedeného je zostatok 
DzN vo výške 73 411,44 € nevymožiteľný.

Daň z nehnuteľností
22569/2012 
22569/2013 36 756,14 Stonehills Invest, s.r.o.

Návrh na odpis v zmysle čl. 16 ods. 7  a 8 písm. c) - 
spoločnosť bola riešená v exekučnom konani, pričom 
exekútor zistil, že nehnuteľný majetok spoločnosti bol 
predaný na dobrovoľnej dražbe, výťažok z predaja 
nepostačoval ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky. 
V súčasnosti prebieha na OS BA I. konania o zrušení 
spoločnosti bez likvidácie. Z uvedeného dôvodu je 
pohľadávka nevymožiteľná.

Daň z nehnuteľností
22754/2012 
22754/2013 8 228,22 Sutton Development, s.r.o.

Návrh na odpis v zmysle čl. 16 ods. 7  a 8 písm. c) - 
spoločnosť bola riešená v exekučnom konani, pričom 
exekútor zistil, že spoločnosť bola zlúčená postupne so 
spoločnosťou RELCO, s.r.o, na ktorú bol vyhlásený 
konkurz uznesením zo dňa 9.5.2016, ktorý do dnešného 
dňa nebol ukončený. Z uvedeného dôvodu je 
pohľadávka nevymožiteľná.

Daň z nehnuteľností

22215/2011 
22215/2012 
22215/2013 744,28 Ynos, s.r.o.

Návrh na odpis v zmysle čl. 16 ods. 7  a 8 písm. c) - 
spoločnosť bola riešená v exekučnom konani, pričom 
exekútor zistil, že spoločnosť vlastní nehnuteľný 
majetok, na ktorý bol vydaný exekučný príkaz zriadením 
exekučného záložného práva dňa 5.11.2012. 
Predmetná nehnuteľnosť bola zmluvou o prevode 
vlastníckeho práva dňa 21.11.2013 prevedená na 
spoločnosť Apollo Group, a.s.. Išlo o jediný majetok 
povinného, ktorý bol prevedený na inú spoločnosť a 
teda z uvedeného dôvodu je pohľadávka nevymožiteľná.

Spolu: 124 665,28

Senec, 15.11.2017
Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
                vedúca útvaru ekonomiky
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