
              

Mesto Zlaté Moravce           Mestský  úrad,  Ul. 1. mája 2,  953 01  Zlaté  Moravce 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  
Tel.:     +421 37 69 239 25                        Bankové spojenie:                                                    IČO:00308676           
Fax:     +421 37 69 239 45                        Prima banka Zlaté Moravce: 2260010001/5600      DIČ:2021058787             
E-mail: zatkova@zlatemoravce.eu    VÚB  Nitra      : 33422162/0200                               
 
 

 
 

 

Materiál na zasadnutie MsZ                                                      Číslo materiálu: 15-35MZ-2014 
v Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  
 

na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 000,- eur 
 
 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
 
 
 
 
Spracovali: 
Ing. Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
Helena Zaťková 
referent oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia - dňa 2.6.2014 – odporučené 
MR - nerokovala 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
 
 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 000 Eur 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2.000,- eur a jej 
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 36 825,04 eur vedenej voči dlžníkovi Službyt 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Radlinského 14, 953 01  Zlaté Moravce, IČO: 18047343, 
vzniknutej v rokoch 2005 a 2006 z titulu neodvedenia časti nájomného za byty na Tekovskej 
ulici v Zlatých Moravciach.  
s ch v a ľ u j e 
trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2.000,- eur a jej odpísanie 
z účtovníctva mesta v celkovej výške 36 825,04 eur, vedenej voči dlžníkovi Službyt Zlaté 
Moravce, mestský podnik, Radlinského 14, 953 01  Zlaté Moravce, IČO: 18047343, 
vzniknutej v rokoch 2005 a 2006 z titulu neodvedenia časti nájomného za byty na Tekovskej 
ulici v Zlatých Moravciach.  
 
      
 
 
V Zlatých Moravciach, 25.6.2014 
 
 
 
 
 
 
                        Ing. Peter Lednár, CSc. 
                   primátor mesta 
 
 
 
 
        Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 

     Oddelenie financií a rozpočtu, zastúpené vedúcou odd. Ing. Ivetou Szobiovou, navrhuje 
v zmysle čl. 11 ods. 6 písm. a) VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Zlaté Moravce trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky 
prevyšujúcej 2.000,- eur a jej odpísanie z účtovníctva mesta, nakoľko je zo všetkých okolností 
zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná: 
       
- pohľadávka vo výške 36 825,04 eur vedená voči dlžníkovi Službyt Zlaté Moravce, 

mestský podnik, Radlinského 14, 953 01  Zlaté Moravce, IČO: 18047343, vzniknutá 
v rokoch 2005 a 2006 z titulu neodvedenia časti nájomného za byty na Tekovskej ulici 
v Zlatých Moravciach.  

 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, bol povinný v rokoch 2005 a 2006 poukázať Mestu 
Zlaté Moravce odvod časti nájomného za byty na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach. 
K dnešnému dňu mesto eviduje neodvedené nájomné za rok 2005 vo výške 3 811,99 eur a za 
rok 2006 vo výške 33 013,05 eur, celkom 36 825,04 eur. Službyt, m. p. je príspevková 
organizácia napojená na rozpočet mesta a pri súčasnom režime financovania nie je predpoklad 
úhrady neodvedeného nájomného zo strany mestského podniku. V uvedených rokoch nebol 
Službytu poskytovaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a príjmy z nájomného boli príjmami 
príspevkovej organizácie. 

Službyt, m.p. ako príspevková organizácia je od 1.1.2013 zapojená na rozpočet 
zriaďovateľa príspevkom, v zriaďovacej listine má povolenú aj podnikateľskú činnosť. Príjmy 
tohto podniku sú teda tvorené najmä príspevkom zriaďovateľa, vlastnými príjmami za hlavnú 
činnosť a príjmami z podnikateľskej činnosti. 

Od 1.1.2013 bol v rámci zosúladenia hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie 
Službyt, m. p. so zákonom o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. odňatý majetok mesta 
zo správy a týmto nájomné za byty sú príjmom rozpočtu mesta. 

 
Rok 2013 
Príspevok zriaďovateľa  = 160.000,00 eur 
Výnosy  k 31.12.2013 = 922.012,30 eur 
Náklady k 31.12.2013 = 917.436,01 eur 
Zisk k 31.12.2013   =     4.576,29  eur 
 
Rok 2014  
Príspevok zriaďovateľa  = 155.000,00 eur 
Výnosy k 31.3.2014  =   44.892,52 eur 
Náklady k 31.3.2014  =   52.986,38 eur 
Strata k 31.3.2013   =   - 8.093,86 eur 
 
 

Predmetný návrh je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na schválenie z dôvodu, že je 
potrebné trvale upustiť od vymáhania nedaňovej pohľadávky, ktorá je, podľa nášho názoru, 
od príspevkovej organizácie mesta nevymožiteľná. Vzájomné odsúhlasenie záväzkov 
a pohľadávok nebolo potvrdené zo strany dlžníka od roku 2006. 

 
 



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. 


