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Dôvodová správa 
 

Predmetný návrh je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na schválenie z dôvodu, že 
je potrebné trvale upustiť od vymáhania nedaňových pohľadávok, ktoré sú nevymožiteľné.  

 
Podľa čl. 11 ods. 6 VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 

Moravce je mesto oprávnené trvale upustiť od vymáhania pohľadávky ak: 
a) je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej 

vymáhanie je trvalo neefektívne, najmä ak pohľadávka sa premlčala a dlžník odmietol 
dobrovoľné uhradenie dlhu, ak je dlžník v likvidácii a pod., 

b) ak by náklady vymáhania pohľadávky presiahli ich prínos, 
c) nemožno preukázať, že pohľadávka trvá alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je 

podklad pre to, aby príslušný orgán je výšku určil, 
d) dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov 

dlžníka. 
O dočasnom alebo trvalom upustení od vymáhania pohľadávky rozhoduje podľa ods. 

7 VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce na základe kladného 
stanoviska finančnej komisie MsZ a vecne príslušného oddelenia MsÚ nad 2 000 eur mestské 
zastupiteľstvo. 

    
Podľa § 101 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník pokiaľ nie je v ďalších 

ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo 
mohlo vykonať po prvý raz. 

 
Podľa § 397 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ak zákon neustanovuje pre 

jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky. 
 
 
 
Na základe uvedeného predkladáme návrh na trvalé upustenie od vymáhania nasledovných 
nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,- eur a ich odpísanie z účtovníctva mesta: 
 
1.  Podľa čl. 11 ods. 6 písm. a) VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Zlaté Moravce, nakoľko je zo všetkých okolností zrejmé, že 
pohľadávka je nevymožiteľná, jej vymáhanie je trvalo neefektívne, pohľadávka sa 
premlčala a dlžník odmietol dobrovoľné uhradenie dlhu: 
- pohľadávka vo výške 3 088,45 eur vedená voči dlžníkovi Michal Letko DIAMAR, 

Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, IČO 17705649, vzniknutá v období rokov 
2005 a 2006 z titulu neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch 
v objekte Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce,   

- pohľadávka vo výške 2 146,92 eur vedená voči dlžníkovi Marián Debnár MADEX,                        
Kraskova 351/4A, Zlaté Moravce, IČO 11759488, vzniknutá v roku 2008 z titulu 
nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov,  

- pohľadávka vo výške 2 510,61 eur vedená voči dlžníkovi Martin Malý, 
Kalinčiakova 1688/6, Zlaté Moravce, IČO 43194087, vzniknutá v období rokov 
2006-2007 z titulu nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov,  

- pohľadávka vo výške 3 049,41 eur vedená voči dlžníkovi OZ – Rómovia spoločne 
Romale Echetáne, 1. mája 38, Zlaté Moravce, IČO 37853023 vzniknutá v období 
rokov 2006-2007 z titulu nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov,  



- pohľadávka vo výške 4 650,51 eur vedená voči dlžníkovi Karol Kováč 
AUTODOPRAVA, Šoltésovej 1323/53, Zlaté Moravce, IČO 34395202 vzniknutá v 
období rokov 2005-2008 z titulu nedoplatku na D24 – Nájomné za pozemky,  

- pohľadávka vo výške 2 699,32 eur vedená voči dlžníkovi Vladimír Paluška 
AUTOŠKOLA PALUŠKA, Župná 7, Zlaté Moravce, IČO 33392447 vzniknutá 
v roku 2005 z titulu nedoplatku na D24 – Nájomné za pozemky,  

- pohľadávka vo výške 3 338,33 eur vedená voči dlžníkovi SMAK SLOVAKIA, s.r.o.  
Rovňanova 7, Zlaté Moravce, IČO 36564001, vzniknutá v roku 2007 z titulu 
neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch v objekte CVČ Zlaté 
Moravce (1 444,50 eur) a nedoplatku na D23-nájomné z nebytových priestorov 
(1 893,83 eur). Obchodná spoločnosť SMAK Slovakia s.r.o. so sídlom 
Rovňanova7, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 36 564 001 bola z obchodného registra 
Okresného súdu v Nitre, odd. Sro vl.č. 15201/N vymazaná dňom 24.04.2008.   
 
SPOLU: 21 483,55 eur 

 
 
2. Podľa čl. 11 ods. 6 písm. c) VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Zlaté Moravce, nakoľko nemožno preukázať pohľadávku: 
- pohľadávka vo výške 5 346,23 eur vedená voči dlžníkovi Janka Tencerová 

NÁBYTOK SANTAL, Nám. Slobody 3, Nová Baňa, IČO 37147676 vzniknutá 
v období rokov 2002-2003 z titulu nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových 
priestorov (5 228,06 eur) a neuhradených faktúr za energie a upratovanie spoločných 
priestorov v objekte CENTRUM ŽITAVA (118,17 eur), 

- pohľadávka vo výške 2 333,95 eur vedená voči dlžníkovi Milan Lapšo, 
Chyzerovecká 138, Zlaté Moravce, IČO 43343244 vzniknutá v období rokov 2007-
2008 z titulu nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov,  

- pohľadávka vo výške 3 065,60 eur vedená voči dlžníkovi Anna Ňurcíková  Salón 
Anna, Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce, IČO 33401411, vzniknutá v období 
rokov 2005-2008 z titulu nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov 
(2 627,15 eur) a neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch v objekte 
CENTRUM ŽITAVA (438,45 eur). 
 

      SPOLU: 10 745,78 eur 
 
Celkom za nedaňové pohľadávky nad 2 000,- eur:      32 229,33 eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok  prevyšujúcich 2.000,- eur 
a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 32 229,33 eur 
s ch v a ľ u j e  
trvalé upustenie od vymáhania nasledovných nedaňových pohľadávok prevyšujúcich 2.000,- 
eur a ich odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 32 229,33 eur: 
1. pohľadávka vo výške 3 088,45 eur vedená voči dlžníkovi Michal Letko DIAMAR, 

Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, IČO 17705649 vzniknutá v období rokov 2005 
a 2006 z titulu neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch v objekte 
Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce,   

 
2. pohľadávka vo výške 2 146,92 eur vedená voči dlžníkovi Marián Debnár MADEX, 

Kraskova 351/4A, Zlaté Moravce, IČO 11759488 vzniknutá v roku 2008 z titulu 
nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov,  

 
 
3. pohľadávka vo výške 2 510,61 eur vedená voči dlžníkovi Martin Malý, Kalinčiakova 

1688/6, Zlaté Moravce, IČO 43194087 vzniknutá v období rokov 2006-2007 z titulu 
nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov,  

 
4. pohľadávka vo výške 3 049,41 eur vedená voči dlžníkovi OZ – Rómovia spoločne 

Romale Echetáne, 1. mája 38, Zlaté Moravce, IČO 37853023 vzniknutá v období rokov 
2006-2007 z titulu nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov,  

 
 
5. pohľadávka vo výške 4 650,51 eur vedená voči dlžníkovi Karol Kováč 

AUTODOPRAVA, Šoltésovej 1323/53, Zlaté Moravce, IČO 34395202  vzniknutá v 
období rokov 2005-2008 z titulu nedoplatku na D24 – Nájomné za pozemky,  

 
6. pohľadávka vo výške 2 699,32 eur vedená voči dlžníkovi Vladimír Paluška -  

AUTOŠKOLA PALUŠKA, Župná 7, Zlaté Moravce, IČO 33392447 vzniknutá v roku 
2005 z titulu nedoplatku na D24 – Nájomné za pozemky,  

 
 
7. pohľadávka vo výške 3 338,33 eur vedená voči dlžníkovi SMAK SLOVAKIA, s. r. o., 

Rovňanova 7, Zlaté Moravce, IČO 36564001 vzniknutá v roku 2007 z titulu 
neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch v objekte CVČ Zlaté Moravce 
(1 444,50 eur) a nedoplatku na D23-nájomné z nebytových priestorov (1 893,83 eur). 
Obchodná spoločnosť SMAK Slovakia s.r.o., so sídlom Rovňanova 7, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO 36 564 001 bola z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 
vl.č. 15201/N vymazaná dňom 24.04.2008.   

 
 



8. pohľadávka vo výške 5 346,23 eur vedená voči dlžníkovi Janka Tencerová NÁBYTOK 
SANTAL, Nám. Slobody 3, Nová Baňa, IČO 37147676 vzniknutá v období rokov 2002-
2003 z titulu nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov (5 228,06 eur) 
a neuhradených faktúr za energie a upratovanie spoločných priestorov v objekte 
CENTRUM ŽITAVA (118,17 eur), 

9. pohľadávka vo výške 2 333,95 eur vedená voči dlžníkovi Milan Lapšo, Chyzerovecká 
138, Zlaté Moravce, IČO 43343244 vzniknutá v období rokov 2007-2008 z titulu 
nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov,  

10. pohľadávka vo výške 3 065,60 eur vedená voči dlžníkovi Anna Ňurcíková  Salón Anna, 
Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce, IČO 33401411, vzniknutá v období rokov 2005-2008 
z titulu nedoplatku na D23 – nájomné z nebytových priestorov (2 627,15 eur) 
a neuhradených faktúr za energie v prenajatých priestoroch v objekte CENTRUM 
ŽITAVA (438,45 eur). 

 
 
V Zlatých Moravciach dňa 07.11.2013 
 
 
                                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                primátor mesta 


