
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 06.12.2018 

číslo materiálu: 

 

 

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 6 074,74 € podľa prílohy 

 

II.  MsZ schvaľuje odpis pohľadávok v celkovej výške 6 074,74 € podľa prílohy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: zoznam pohľadávok 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor mesta Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Vedúca útvaru 
ekonomiky 

Ing. Janette Matúšová  

 



VZN č.3/2009 o hospodárení s majetkom mesta - výňatok 

Článok 16  Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta   

 1. Majetok mesta tvoria majetkové práva ( pohľadávky a vecné bremená z ktorých prípadne plynú 
úroky, poplatky a náklady spojené s ich uplatnením).  

2. Právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami mesta vykonávajú: a) 
mestský úrad, ak pohľadávky a majetkové práva vznikli pri agende, ktorej výkon mestský úrad 
zabezpečuje v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, b) 
organizácie, ktoré mesto založilo alebo zriadilo, ak pohľadávky a majetkové práva vznikli pri výkone 
správy k zverenému majetku /ďalej len „subjekty“/. Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a 
hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a 
vymáhať.  

3. Na žiadosť dlžníka, zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné pohľadávku celkom alebo 
sčasti odpustiť:  

a) primátor mesta môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 200 EUR,  

b) v ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  

4. Zo závažných dôvodov, najmä ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, možno pohľadávku celkom 
alebo sčasti odpustiť:  

a) primátor mesta môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 200 EUR,  

b) v ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  

5. Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.  

6. Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej 
vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla. Len čo 
odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je subjekt povinný vykonať všetky 
úkony na jej včasné vymoženie.   

7. Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je trvalo 
neefektívne, je možné od vymáhania pohľadávky upustiť a odpísať ju:  

a) primátor mesta môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 200 EUR,  

b) v ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  

8. Subjekty podľa odseku 7 písm. a) a b) článku 16 týchto „Zásad“ môžu trvale upustiť od 
vymáhania pohľadávky ak :   

a) nemožno preukázať, že pohľadávka trvá, alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je 
predpoklad, aby súd alebo príslušný orgán určil jej výšku podľa úvahy, ak pohľadávku dlžník 
dobrovoľne neuhradil,   

b) dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov  dlžníka,   

c) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo  neúspešné,   

d) vymáhanie pohľadávky je finančne náročnejšie, než výška pohľadávky.   

 



 



                                   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

Daň z nehnuteľností
20200/2016 
20200/2017 6 074,74 Verejno-prospešný podnik, s.r.o.

Návrh na odpis v zmysle čl. 16 ods. 7  a 8 písm. c) - v  
rámci obnovy daňového konania na základe žiadosti 
daňového subjektu (povolené Finančným riaditeľstvom 
SR) z dôvodu, že v obnove  konania  nastali  nové  
skutočnosti,  odpadol  dôvod  daňového konania, správca 
dane v zmysle § 62 ods. 1 písm. h) a § 76 ods. 8  zákona 
563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov uvedené rozhodnutie zrušil

Spolu: 6 074,74

Senec, 15.11.2018
Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
                vedúca útvaru ekonomiky
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