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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 847,93 € podľa prílohy 

 

II.  MsZ schvaľuje odpis pohľadávok v celkovej výške 847,93 € podľa prílohy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: zoznam pohľadávok 

 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor mesta Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: vedúca odboru 
ekonomiky 

Ing. Janette Matúšová  

 



                                   Návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva Mesta Senec

V zmysle článku 15 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.
Vzhľadom na uvedené predkladáme návrh na odpísanie pohľadávok v nasledovných prípadoch:

druh pohľadávky č.PV/rok suma dlžník dôvod odpisu

Daň za užívanie VP 16460/2012 374,41 Samčíková Viktória

Návrh na odpis v zmysle čl. 15 ods. 8 písm. a) - na 
základe postúpenia pohľadávky na exekučné 
konanie, bolo zistené, že daňovníčka v tom čase 
nezaberala VP na parkovanie, označenie bolo 
demontované a tiež sa odsťahovala ešte v r.2011 
mimo mesta, dodatočne bolo odborom výstavby a 
ŽP vydané rozhodnutie o zrušení park.miesta 
spätne k 1.1.2012 (vydané v r.2013) a teda 
pohľadávka je neoprávnená a teda aj 
nevymožiteľná.

Poplatok za KO 34969/2013 237,12 JS World Financial Co.

Návrh na odpis v zmysle čl. 15 ods. 8 písm. a) - na 
základe výzvy k pohľadávke, bolo zistené, že 
poplatník vývozy nerealizoval, nádobu využívali iní 
dvaja poplatníci, ktorí v 1/2-ici majú vývozy 
uhradené a teda pohľadávka je nevymožiteľná a 
bola za jednu nádobu vyrubená duplicitne. Jedná 
sa o chatu na Striebornom jazere.

Odberateľské faktúry 139/2013 236,40 Szendrei Štefan

Návrh na odpis v zmysle čl. 15 ods. 8 písm. a) - 
podklad na fakturáciu bol predložený bez úplného 
došetrenia prípadu (záznam MsP zo dňa 
19.04.2013). Následne na základe vyjadrenia MsP 
zo dňa 10.11.2014 MsP potvrdila, že došlo k 
neúmyselnému poškodeniu ramena závory, 
nakoľko skutok sa stal nešťastnou náhodou a z 
uvedeného dôvodu nevznikol nárok mesta na 
úhradu škodovej udalosti. 

Spolu: 847,93



Senec, 14.11.2014

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
                vedúca odboru ekonomiky
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