
Dôvodová správa 
 

 Odpisovanie pohľadávok a záväzkov mesta upravuje § 12 VZN  č. 8/2013 zo dňa 26. 

februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v znení VZN č. 

2/2014. 

„§ 12 

Pohľadávky  a iné majetkové práva mesta 

(1) Mesto a správca sú povinné pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.  

(1) Mesto odpíše pohľadávku v prípade, že  

a) dlžník zomrel nemajetný,  

b) podľa správy konajúceho exekútora nemá dlžník postihnuteľný majetok alebo bola z tohto  

dôvodu exekúcia zastavená,  

c) dlžník bol vymazaný z obchodného registra alebo iného registra,  

d) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavené konkurzné 

konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,  

e) pohľadávka je premlčaná a dlžník vznesie písomne námietku premlčania.  

(2) Mesto môže trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky z dôvodu, že  

a) dedičstvo po fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom je predlžené,  

b) dlžník dobrovoľne nezaplatil dlh vo výške nepresahujúcej 10 eur (nepatrná pohľadávka),  avšak 

iba raz v kalendárnom roku, len ak by súčet pohľadávky, od vymáhania ktorej sa  upustilo, a 

pohľadávky, od vymáhania ktorej sa má upustiť, nepresiahol 10 eur,  

c) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie majetkového práva by bolo  

neúspešné.  

(3) Odpustiť dlh nie je prípustné, ak vznikol v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou alebo, ak 

dlžníkovi patrí z akéhokoľvek dôvodu pohľadávka voči mestu alebo správcovi, a to do výšky tejto 

pohľadávky, iba ak by sa dlžník vzdal pohľadávky až do výšky svojho záväzku. Odpustením dlhu 

záväzok dlžníka zaniká.  

(4) Kompetenčné oprávnenia na odpustenie dlhu v prípade ak dlžníkom je fyzická osoba:  

- mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie dlhu prevyšujúceho 1 500 eur, 

- primátor mesta rozhoduje o odpustení dlhu neprevyšujúceho 1 500 eur po prerokovaní 

v mestskej rade, 

- správca rozhoduje o odpustení dlhu neprevyšujúceho 500 eur po odsúhlasení 

primátorom. 

(5) Ak je dlžníkom právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pohľadávku mesta môže  

odpustiť mestské zastupiteľstvo. 

(4) Mesto a správca môže dočasne upustiť od vymáhania pohľadávky v prípade, že bude uzavretá 

dohoda o uznaní dlhu a  

a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom preukáže nemožnosť dočasne plniť svoje záväzky zo 

sociálnych dôvodov,  

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, preukáže dočasnú platobnú  

neschopnosť.  



(5) Dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky na základe predložených dokladov 

posúdi primátor mesta, ktorý rozhodne aj o dobe, počas ktorej sa majetkové práva nebudú 

vymáhať, nie však dlhšie ako 12 mesiacov od ich splatnosti.  

(6) Primátor mesta môže splnomocniť správcu, ktorého sa vymáhanie pohľadávky týka, konať  

podľa odseku 2 písm. b).  

6. Nakladanie s pohľadávkami mesta na úseku daní a poplatkov sa riadi daňovým poriadkom. 

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov  sa v týchto prípadoch nepoužijú.“ 

 

Pohľadávky, ktoré sú predmetom tohto materiálu sú pohľadávky subjektov, pohľadávky ktorých 

už neboli prevedené do systému CG ISS , ktorá bola uvedená do prevádzky s účinnosťou od 

01.07.2016.  Z tohto dôvodu mestský úrad pristupuje k ich odpísaniu až po zavedení funkcionality 

v IS CG ISS. 

 Mestský úrad predkladá návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok a záväzkov v celkovej 

výške 12 635,63 EUR. Podrobný prehľad na odpísanie: 

 

v sume                                      číslo faktúry dátum splatnosti 

 

  1.894,06  1172010 10.11.2010 

     715,54 1232010 24.11.2010 

      452,47        1292010        03.01.2011                        

   1.023,29                                       42010                                  21.01.2010                                

      900,41                                    302010                                   08.03.2010   

      486,42                                    332010                                   02.04.2010  

   1.076,34                                    542010                                   31.05.2010   

       915,47                                   902010                                   07.09.2010   

   3.577,68                                    912010                                    31.10.2010 

      155,74                                   1552010                                   21.01.2011 

      900,40                                    552010                                    31.05.2010 

      537,81                                   5212010                                   01.04.2010 

         

 

 Sumy sú uvedené v eurách. 

 

Všeobecná premlčacia doba v občiansko-právnych vzťahoch je 3 roky (§101 Občianskeho 

zákonníka) a v obchodnoprávnych vzťahoch 4 roky (§ 397 Obchodného zákonníka). 

 

Predkladaný návrh VZN prerokovala 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča – neodporúča ho schváliť.  

Materiál vypracoval: Ing.Zoltán Pápay 


