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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na odpis nedaňových pohľadávok 
 
s c h v a ľ u je  
odpis nedaňových pohľadávok uvedených v materiáli 
 
u k l a d á 
vedúcemu odboru služieb úradu zabezpečiť predloženie 
podkladov k odpisu nedaňových pohľadávok odboru ekonomiky 
a rozpočtu podľa schvaľovacej časti T:31.12.2020, K:MR.  
 

 
Podpis predkladateľa: 
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Návrh na odpis nedaňových pohľadávok  
  

Dovoľujeme si Vám predložiť tento návrh na odpis nedaňových pohľadávok v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 
a 6 vydaných Mestským zastupiteľstvom v Nitre na základe § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „zásady“ v príslušnom 
gramatickom tvare). Návrh je rozpracovaný podľa jednotlivých bodov a písmen § 21 zásad 
tak, že jednotlivej pohľadávke na odpis je venovaný stručný popis procesu vymáhania vrátane 
uvedenia dôvodov.  

V zmysle § 21 bod 5 a 6 zásad, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je 
nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je trvalo neefektívne, alebo z iného závažného 
dôvodu, môže mesto trvalo upustiť od vymáhania nedaňovej pohľadávky nad 500,00 €. 

V zmysle uvedeného navrhujeme odpis nedaňových pohľadávok v celkovej sume 
29696,80 €, a to nasledovne: 

- podľa § 21 bodu 6 písm. n) „bolo vydané právoplatné uznesenie súdu o zrušení 
konkurzu na dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku“: 
 Kurucová Dana – pohľadávka v sume 625,14 € (vymožená pohľadávka v sume 

700,00 €) za nájom nebytových priestorov v Dome kultúry ORBIS za roky 
2004 – 2005 v zmysle Nájomnej zmluvy č. 36-135/2004 v znení dodatkov č. 1-
4 zo dňa 09.08.2004. EX 48/08 vedená u exekútora Mgr. Ivana Jambora bola 
zrušená vyhlásením konkurzu. Konkurz 31K/83/2015 vyhlásený na majetok 
úpadcu bol zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku, zverejnené 
v Obchodnom vestníku 191/2019 dňa 03.10.2019. 

- podľa § 21 bodu 6 písm. d) „dlžník zanikol bez právneho nástupcu“: 
 BZP-SK, s.r.o. – pohľadávka v sume 6.932,92 € za nájom nebytových 

priestorov Kino Lipa za rok 2007-2010, energie za rok 2006, 2007, 2008 
v zmysle Nájomnej zmluvy č. 38-28/2005, č.j. 1560/2005/SM zo dňa 
10.10.2005 a jej dodatkov 1-3. Pohľadávka odstúpená na vymáhanie dňa 
15.02.2008 na referát právny a vymáhania pohľadávok. Na základe Rozsudku 
č. k. 9C/70/2009 – 384 a Rozsudku č. k. 9C/70/2009-396 bola pohľadávka 
vymáhaná exekútorom JUDr. Pavlom Holíkom EX 2109/2013. Spoločnosť 
bola vymazaná z Obchodného registra ex offo dňa 29.12.2018 

 J. Starling & Partners, s.r.o. – pohľadávka v sume 1000,00 € za nájom 
nebytových priestorov amfiteátra v Nitre v roku 2012 v zmysle Zmluvy 
o spolupráci č.j. 1202/2012/OK zo dňa 15.05.2012 za účelom realizácie 
festivalu Karel AMFIKfest 2012. Vedený bol súdny proces, následne 
pohľadávka bola vymáhaná prostredníctvom exekútora JUDr. Pavla Holíka  
EX180/2014. Spoločnosť bola vymazaná z Obchodného registra ex offo dňa 
09.08.2018. 

- podľa § 21 bodu 6 písm. b): „dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť 
uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka“: 
 Ing. Magdolenová Emília – pohľadávka v sume 519,81 € za predaj bytu 

v zmysle Zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru č.j.  
254/1997 zo dňa 10.10.1997. Povinná zomrela dňa 16.09.1999. Na úhradu 
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pohľadávky boli vyzvaní dediči zomrelej, avšak pohľadávku sa nedarí vymôcť 
ani na dedičoch. 

- podľa § 21 bodu 6 písm. p) „bolo vydané právoplatné uznesenie súdu o zrušení 
konkurzu na dlžníka z dôvodu, že jeho majetok nepostačuje ani na úhradu 
pohľadávok proti podstate“: 
 Schniererová Andrea – pohľadávka v sume 20.618,93 € za nájom nebytových 

priestorov v Dome kultúry ORBIS za roky 2005 – 2007 v zmysle Nájomnej 
zmluvy č. 36-138/2004 zo dňa 29.09.2004 v znení jej dodatkov a Nájomnej 
zmluvy č. 36-138/2004 zo dňa 29.09.2004 v znení jej dodatkov. Po súdnom 
spore exekúcia vedená pod EX 192/2009 u JUDr. Pavla Holíka. Exekúcia bola 
zrušená vyhlásením konkurzu 29OdK/232/2018. Oznam o zrušení konkurzu 
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu bolo zverejnené 
v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa 21.05.2019. 

 

Odporúčanie ÚIK: Dielčia inventarizačná komisia predložila návrh na odpis 
nedaňových pohľadávok v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Nitra v znení dodatkov č. 1 až 6. Ústredná inventarizačná komisia pri MsÚ Nitra na svojom 
zasadnutí dňa 04.02.2020 prerokovala výsledky inventarizácie majetku a záväzkov Mesta 
Nitry k 31.10.2019 a k 31.12.2019 a odporúča predložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva materiál k odpisu pohľadávok nad 500 € v celkovej výške 29.696,80 €. 

 
Odporúčanie Komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť: 
Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť Uznesením č. 

51/2020 zo dňa 30.03.2020 prerokovala materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre schváliť odpis všetkých pohľadávok uvedených v materiáli.  

 
Odporúčanie Mestskej rady v Nitre: Mestská rada v Nitre na zasadnutí dňa 19.05.2020 

prerokovala materiál č. 509/2020 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 
odpis všetkých pohľadávok uvedených v materiáli a uložiť vedúcemu odboru služieb úradu 
zabezpečiť predloženie podkladov k odpisu nedaňových pohľadávok odboru ekonomiky 
a rozpočtu podľa schvaľovacej časti s termínom do 31.12.2020, K:MR. 

 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre návrh na odpis nedaňových pohľadávok.  
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Dôvodová správa 
 

Návrh je rozpracovaný podľa jednotlivých bodov a písmen § 21 zásad tak, že jednotlivej 
pohľadávke na odpis je venovaný stručný popis procesu vymáhania vrátane uvedenia 
dôvodov.  

V zmysle § 21 bod 5 a 6 zásad platí. že ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka 
je nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je trvalo neefektívne, alebo z iného závažného 
dôvodu, môže mesto trvalo upustiť od vymáhania nedaňovej pohľadávky, pričom nad 500,00 
€ je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. 

V zmysle uvedeného navrhujeme odpis nedaňových pohľadávok v celkovej sume 
29.696,80 € podľa jednotlivých bodov zásad uvedených vyššie.  

Vzhľadom na to, že vymáhanie je trvalo neefektívne, pohľadávka je nevymožiteľná 
alebo z iného závažného dôvodu predkladáme na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
návrh na odpis nedaňových pohľadávok tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia.  

 


