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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.___/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. schvaľuje  

 

Vyradenie majetku mesta Žilina: 

 

A) Pohľadávky mesta Žilina, zaúčtované v rámci II. účtovného okruhu v účtovníctve mesta - 

bytové/nebytové hospodárstvo v zmysle mandátnej zmluvy so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o., 

vzniknuté z titulu neuhradeného nájomného dohodnutého v nájomných zmluvách: 
1) Zdenka Košútová, bytom Baničova 3389/11, Žilina    13 838,24 EUR 

2) Helena Stojková, bytom Bratislavská 512/36, Žilina      1 849,03 EUR 

3) Monika Fatáková a Róbert Faták, bytom Predmestská 1610/86, Žilina 18 373,93 EUR 

4) Barbora Balážová, bytom Bratislavská 505/56, Žilina      2 159,69 EUR 

5) Lýdia Štrkáčová, bytom Bratislavská 505/56, Žilina    61 697,38 EUR 

6) Mária Bongilajová, bytom Bratislavská 505/56, Žilina   21 208,61 EUR 

7) Oliver Baláž a Katarína Balážová, bytom Bratislavská 513/42, Žilina  15 530,30 EUR 

8) Gejza Bartoš, bytom Bratislavská 517/46, Žilina      1 806,09 EUR 

9) Natália Kudriková, bytom Bratislavská 8367/42, Žilina      3 702,21 EUR 

10) Jolana Balážová, bytom Bratislavská 8335/36A, Žilina      2 820,62 EUR 

11) Jozef Tonka a Anna Tonková, bytom Bratislavská 8367/42, Žilina  23 743,53 EUR 

12) Oľga Balážová, bytom Bratislavská 8593/50, Žilina      7 408,36 EUR 

13) Jana Balážová, bytom J. Papánka 2075/10, Žilina      6 711,49 EUR 

14) Michal Káčer a Martina Káčerová, bytom Jedlíkova 3428/6, Žilina    8 023,81 EUR  

15) Miroslav Kollárik, bytom Jedlíkova 3427/29, Žilina     8 130,88 EUR 

16) Monika Jankovská, bytom J. Hronca 3407/1, Žilina      9 429,35 EUR 

17) Žaneta Konakovičová, bytom J. Hronca 3407/3, Žilina    17 662,28 EUR 

18) Jaroslav Mosor a Jana Mosorová, bytom Kempelenova 3404/37, Žilina    4 487,17 EUR 

19) Bc. Ľudmila Výrostkové, bytom Korzo 3396/17, Žilina    48 561,73 EUR 

20) Zuzana Katrenčinová, bytom Korzo 3406/7, Žilina      3 397,57 EUR 

21) Anna Linetová, bytom Petzvalova 8598/5, Žilina      9 922,16 EUR 

22) Oľga Danišová, bytom Predmestská 1346/45, Žilina    10 614,14 EUR 

23) Ján Šimko, bytom B.S.Timravy 13, Žilina       5 099,05 EUR 

24) Ivana Spišaková, bytom Bratislavská 8335/36A, Žilina     1 814,58 EUR 

 

 

B) Osobný automobil Dacia Duster 1.6 SCe s EČV ZA 622 HK v celkovej obstarávacej cene 13 999,00 

EUR, zostatková cena k 30.09.2020 je 8 603,66 EUR. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mesto eviduje v účtovníctve majetok, ktorý z hľadiska podmienok zákona o účtovníctve, Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina a nižšie uvedených podmienok, navrhuje vyradiť 

zo svojej evidencie.  

 

Materiál bol predložený na rokovanie do Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.09.2020. 

Mestské zastupiteľstvo tento materiál neschválilo z dôvodu, že požadovalo ešte o upresnenie, či dané 

pohľadávky sa môžu odpísať a nepodliehajú podmienkam Zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní 

(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento zákona sa vzťahuje na daňové pohľadávky, nie 

na pohľadávky z titulu neuhradeného nájmu. Osobný bankrot v zmysle doleuvedeného je nedaňová 
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pohľadávka a upravuje ju Zákon 377/2016 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 

reštrukturalizácii. V zmysle ustanovenia § 167 v odst.1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 

reštrukturalizácie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

správca dlžníka oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto ukončuje 

konkurz na dlžníka. V zmysle ust. § 167 v ods. 1. sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom 

vestníku konkurz zrušuje. Osobný bankrot sa ako odpísaná pohľadávka bude naďalej evidovať v 

podsúvahovej evidencii. 

 

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:  

Komisia finančná a majetková (14.10.2020) - odporúča MZ schváliť  

Komisia sociálna, zdravotná a bytová (12.10.2020) - odporúča MZ schváliť 

 

MATERIÁL 

 

Vyradenie predmetného majetku bolo prerokované v Škodovej komisii dňa 25.06.2020 (majetok 

uvedený v časti A) a v Škodovej komisii dňa 24.08.2020 (majetok uvedený v časti B), ktorá navrhla 

vzhľadom na uvedené skutočnosti predmetný majetok vyradiť, a to formou uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

A) Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o., ako správca bytového a nebytového majetku mesta Žilina, eviduje 

uvedené pohľadávky (zaúčtované v rámci II. účtovného okruhu v účtovníctve mesta Žilina - 

bytové/nebytové hospodárstvo v zmysle mandátnej zmluvy), ktoré vznikli z titulu neuhradeného 

nájomného dohodnutého v nájomných zmluvách:   

 
1) Zdenka Košútová, predtým bytom Baničova 3389/11, Žilina - 13 838,24 EUR 

 

Vyhlásený konkurz zverejnený v OV dňa 6.12.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 13 838,24 EUR, z toho Nájomne 9 228,34 EUR, Poplatky mestu, 

penále 4 597,40 EUR, Poplatok za upomienky 12,50 EUR. 

Pohľadávka vymáhaná súdne, exekúcia zastavená z dôvodu vyhlásenia osobného bankrotu. 

Konkurzná podstata nepokryla konkurzné náklady.  

Konkurz ukončený, zverejnený v OV dňa 13.3.2020. Pohľadávka nebola uspokojená. 

Pohľadávka 13 838,24 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2011  

 Pobyt neznámy 

 

2) Helena Stojková, bytom Bratislavská 512/36, Žilina - 1 849,03 EUR 

 

Vyhlásený konkurz zverejnený v OV 5.6.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 1 849,03 EUR z toho Nájomné 1 629,97 EUR, poplatky mesto, penále 

201,56 EUR, poplatky za vstavenie upomienky 17,50 EUR. 

Konkurzná podstata nepokryla konkurzné náklady.  

Konkurz ukončený, zverejnený v OV dňa 5.2.2020. Pohľadávka nebola uhradená. 

Pohľadávka 1 849,03 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2015  

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

3) Monika Fatáková a Róbert Faták, bytom Predmestská 1610/86, Žilina - 18 373,93 EUR 

 

Vyhlásenie konkurzu – Monika Fatáková, zverejnené v OV dňa 13.2.2019 

                                      Róber Faták, zverejnené v OV dňa 26.2.2019 
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Prihlásená pohľadávka v hodnote 18 373,93 EUR k bytu č. 16 v bytovom dome Bratislavská 505/56, 

asanovaný bytový dom. 

Ukončený konkurz – Monika Fatáková , zverejnené v OV dňa 18.4.2019 

                                   Róbert Faták, zverejnené v OV dňa 8.10.2019 

Pohľadávka nebola uspokojená. 

Rozpis pohľadávky: Nájomné 9 498,53 EUR, poplatky mestu, penále 8 875,40 EUR 

Pohľadávka 18 373,93 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2007 (elektronická evidencia začala 1.1.2007 dlh vznikol už pred týmto 

obdobím)  

 Osoby užívajú mestský nájomný byt 

 

4) Barbora Balážová, predtým bytom Bratislavská 505/56, Žilina - 2 159,69 EUR 

 

Vyhlásenie konkurzu v OV dňa 19.2.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 2 159,69 EUR. Dlh vznikol v bytovom dome, ktorý je asanovaný. 

Ukončenie konkurzu dňa 22.8.2019. Pohľadávka nebola uspokojená. 

Zloženie pohľadávky: Nájomné 1 990,79 EUR, poplatky mesto penále 153,90 EUR, poplatky za 

vystavenie upomienok 15,00 EUR.    

Pohľadávka 2 159,69 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2013  

 Osoba užíva mestskú nehnuteľnosť 

 

5) Lýdia Štrkáčová, predtým bytom Bratislavská 505/56, Žilina - 61 697,38 EUR 

 

Vyhlásenie konkurzu zverejnené v OV dňa 26.2.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 62 156,65 EUR z toho: 

Byt č. 121 v asanovanom BD 61 697,38 EUR = nájomné 15 636,76 EUR, popl. mesto, penále 46 492,39 

EUR, poplatky za upomienky 27,50 EUR 

Obytná bunka č. 8.: 459,27 EUR = nebýva, po vyhlásení bankrotu ešte dve splátky, v roku 2020, dlh po 

odpočítaní splátok v hodnote 386,05 EUR. 

Pohľadávka 61 697,38 EUR a 386,05 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia 

pre nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve 

mesta Žilina. 

 Rok vzniku nedoplatku: byt 2007 (elektronická evidencia začala 1.1.2007 dlh vznikol už pred týmto 

obdobím)  

 Rok vzniku nedoplatku: na bunke č. 8 od 2018 

 Bydlisko neznáme 

 

6) Mária Bongilajová, predtým bytom Bratislavská 505/56, Žilina - 21 208,61 EUR 

 

BD dom asanovaný, korešpondenčná adresa Predmestská 12. Užívanie bunky č. 6 v Žiline. 

Vyhlásený konkurz zverejnený v OV 12.8.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 21 208,61 EUR Bratislavská 505/16, 947,50 EUR bunka číslo 6 spláca 

po 20,00 EUR, dlh k 30.4.2020 737,50 EUR 

Konkurzná podstata nepokryla konkurzné náklady. Konkurz ukončený, zverejnený v OV dňa 8.11.2020. 

Pohľadávka nebola uspokojená. 

Pohľadávka 21 208,61 EUR a bunka z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2007  

 Rok vzniku nedoplatku: bunka 2017 

 Osoba užíva mestskú nehnuteľnosť 
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7) Oliver Baláž a Katarína Balážová, predtým bytom Bratislavská 513/42, Žilina - 15 530,30 EUR 

 

Oliver Baláž - vyhlásenie konkurzu, zverejnené v OV dňa 19.10.2018 

Katarína Balážová – vyhlásenie konkurzu 14.2.2018   

Pohľadávka prihlásená v hodnote 15 530,30 EUR /nájomné s príslušenstvom/. Nedoplatok na adrese 

Bratislavská 505/56 Žilina, byt číslo 17. Ide o byt v asanovanom bytovom dome.     

Konkurz ukončený, zverejnený v OV dňa 7.1.2019 . Konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu. 

Do vyhlásenia osobného bankrotu splácal pohľadávku v 30,00 EUR splátkach mesačné. Nájomné 

7 066,60 EUR, Poplatky mestu, penále 8 463,70 EUR 

Pohľadávka 15 530,30 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2007 (elektronická evidencia začala 1.1.2007 dlh vznikol už pred týmto 

obdobím)  

 Osoby užívajú mestský nájomný byt 

 

8) Gejza Bartoš, bytom Bratislavská 517/46, Žilina - 1 806,09 EUR 

 

Vyhlásený konkurz zverejnený v OV 23.9.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 1 806,09 EUR z toho nájomné 1 707,82 EUR, poplatok mestu, penále 

83,27 EUR, poplatok za upomienky 15,00 EUR. 

Konkurzná podstata nepokryla konkurzné náklady. Konkurz ukončený, zverejnený v OV dňa 

27.12.2019. Pohľadávka nebola uspokojená. 

Pohľadávka 1 806,09 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2015  

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

9) Natália Kudriková, bytom Bratislavská 8367/42, Žilina - 3 702,21 EUR 

 

Vyhlásenie konkurzu, zverejnené v OV dňa 4.2.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 3 702,21 EUR 

Ukončený konkurz, zverejnené dňa 16.5.2019. Pohľadávka nebola uspokojená. 

Odpis pohľadávky v hodnote 3 702,21 EUR z toho Nájomné 3 104,49 EUR, Poplatky mesto, penále 

570,22 EUR, Poplatky za vystavenie upomienky 27,50 EUR. 

Pohľadávka 3 702,21 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2012  

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

10) Jolana Balážová, bytom Bratislavská 8335/36A, Žilina - 2 820,62 EUR 

 

Vyhlásený konkurz, zverejnené v OV dňa 5.2.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 2 820,62 EUR. 

Ukončenie konkurzu, zverejnené v OV dňa 24.4.2019. Pohľadávka nebola uspokojená. 

Súdne konanie v časti zaplatenia 2 808,12 EUR bola zastavená z dôvodu vyhlásenia konkurzu  

Pohľadávka 2 820,62 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2009 

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

11) Jozef Tonka a Anna Tonková, bytom Bratislavská 8367/42, Žilina - 23 743,53 EUR 
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Vyhlásený konkurz zverejnený v OV 20.3.2019 Anna Tonkova, prihlásená pohľadávka v hodnote 23 

607,36 EUR. 

Vyhlásený konkurz zverejnený v OV 2.9.2019 Jozef Tonka, prihlásená pohľadávka 

v hodnote 23 743,53 EUR 

Konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu ani u pani Tonkovej, ukončený 10.7.2019, ani pána 

Tonka, ktorý bol ukončený 28.11.2019. 

Pohľadávka nebola uspokojená.  

Zloženie pohľadávky: nájomné 4 584,61 EUR, poplatky mestu, penále 19 158,92 EUR  

Pohľadávka 23 743,53 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2007 

 Osoby užívajú mestský nájomný byt 

 

12) Oľga Balážová, bytom Bratislavská 8593/50, Žilina - 7 408,36 EUR 

 

Vyhlásený konkurz zverejnený v OV 3.6.2019 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 7 408,36 EUR. 

Dlh bol vymáhaný, z dôvodu uznania zmluvy o uznaní dlhu a splátkach ako podklad k notárskej zápisnici 

nebola v tejto veci podaná žaloba. 

Ukončený konkurz zverejnený v OV 9.8.2019. Konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu. 

Pohľadávka nebola uspokojená. 

Zloženie pohľadávky: nájomné 6 267,72 EUR, poplatok mestu, penále 1 140,64 EUR 

Pohľadávka 7 408,36 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2011 

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

13) Jana Balážová, predtým bytom J. Papánka 2075/10, Žilina - 6 711,49 EUR 

 

Vyhlásený konkurz zverejnený v OV dňa 11.1.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 6 711,49 EUR /stav konta k 31.12.2018/ Dlh k bytu č. 8. Ul. 

Bratislavská505/54, ktorý bol asanovaný. 

Konkurz ukončený, uverejnený v OV dňa 31.5.2019. Pohľadávka nebola uspokojená. 

Odpis 6 711,49 EUR z toho Nájomné 5 168,62 EUR, Poplatky mesto, penále 1 532,87 EUR, Poplatky 

za vystavenie upomienky 10,87 EUR. 

Pohľadávka 6 711,49 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2011  

 Bydlisko Mesto Žilina 

 

14) Michal Káčer a Martina Káčerová, bytom Jedlíkova 3428/6, Žilina - 8 023,81 EUR  

 

Dlh v hodnote 5 320,67 EUR bol súdne vymáhaný. Počas súdneho vymáhania p. Michal Káčer požiadal 

o osobný bankrot. Bol vyhlásený konkurz, zverejnený v OV 26.3.2018. Nájomné s príslušenstvom 

k 28.2.2018 v hodnote 7 865,25 EUR. Pohľadávka bola prihlásená v konkurze. Pani Martina Káčerová 

požiadala tiež o osobný bankrot. Vyhlásený konkurz bol zverejnený v OV dňa 12.4.2018, kedy 

pohľadávka bola v hodnote 8 023,81 EUR. Konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu. Ukončenie 

konkurzu zverejnené v OV, pán Michal Káčer 31.7.2018 a pani Martina Káčerová 24.9.2019. 

Pohľadávka nebola uspokojená. V súčasnosti bol podaný návrh na vypratanie predmetného bytu. 

Vypratanie je v štádiu podania exekučného titulu na jeho uplatnenie na OS Banská Bystrica. Zatiaľ nie 

je pridelený exekútorovi. 

Nájomné 7 338,71 EUR, Poplatky mesto – penále, 675,10 EUR, Poplatok za vystavenie upomienky 

10,00 EUR. 
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Pohľadávka 8 023,81 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2012  

 Osoby užívajú mestský nájomný byt 

 

15) Miroslav Kollárik, bytom Jedlíkova 3427/29, Žilina - 8 130,88 EUR 

 

Vyhlásený konkurz, zverejnený v OV 12.2.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 8 130,88 EUR. 

Ukončený konkurz, zverejnený v OV dňa 4.11.2019. Konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu. 

Pohľadávka nebola uspokojená. 

Právne je vymáhané vypratanie bytu, ktoré je v stave exekučného vymáhania. 

Odpis 8 130,88 EUR z toho Nájomné 7 667,20 EUR, Poplatky mesto, poplatky 441,18 EUR, Poplatky 

za vystavenie upomienky 22,50 EUR. 

Pohľadávka 8 130,88 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2012  

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

16) Monika Jankovská, bytom J. Hronca 3407/1, Žilina - 9 429,35 EUR 

 

Vyhlásený konkurz, zverejnený v OV dňa 16.11.2018. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 9 429,35 EUR /nájomné s príslušenstvom k 31.10.2018/ 

Konkurz ukončený, zverejnený v OV 3.5.2019. Pohľadávka nebola uspokojená. 

Dlh 4 223,95 EUR bol súdne a exekučne vymáhaný, zastavené konanie z dôvodu vyhlásenia osobného 

bankrotu. Exekučne je vymáhanie vypratanie bytu. 

Odpis pohľadávky v hodnote 9 429,35 EUR z toho nájomné 8 475,57 EUR, poplatky mesto, penále 

946,28 EUR, poplatky za vystavenie upomienky 7,50 EUR. 

Pohľadávka 9 429,35 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2012  

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

17) Žaneta Konakovičová, bytom J. Hronca 3407/3, Žilina - 17 662,28 EUR 

 

Pohľadávka 17 662,28 na nebytovom priestore ul. Baničova 3392/29 priestor 905 prebratá od 

predošlého správcu. Súdne vymáhaná. Vyhlásenie konkurzu 6.12.2019. Prihlásená pohľadávka v plnej 

hodnote. Ukončenie konkurzu 27.4.2020. Konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu. Pohľadávka 

nebola uspokojená. 

Pohľadávka 17 662,28 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2007 (elektronická evidencia začala 1.1.2007 dlh vznikol už pred týmto 

obdobím)  

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

18) Jaroslav Mosor a Jana Mosorová, bytom Kempelenova 3404/37, Žilina - 4 487,17 EUR 

 

Žaloba o zaplatenie pohľadávky v hodnote 4 487,17 bola podaná na súd v 7/2018. Platobný rozkaz bol 

zrušený voči pani Jane Mosorovej z dôvodu vyhlásenia osobného bankrotu. Vyhlásenie konkurzu bolo 

zverejnené v OV 4.6.2018. Ukončenie konkurzu bolo zverejnené v OV dňa 21.8.2019. Pohľadávka 

nebola uspokojená. Konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu. Pán Jaroslav Mosor zomrel 

v 7/2019. 
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Pohľadávka 4 487,17 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2008  

 Bydlisko neznáme 

 

 

19) Bc. Ľudmila Výrostková, bytom Korzo 3396/17, Žilina - 48 561,73 EUR 

 

Pohľadávka v hodnote 49 194,99 EUR súdne vymáhaná. Vymáhanie zastavené zo strany súdu z dôvodu 

vyhlásenia bankrotu. Vyhlásenie zverejnené v OV 6.12.2019. Pohľadávka prihlásená vo vymáhanej 

hodnote. Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku zverejnený v OV 

10.3.2020. 

Pohľadávka bola sčasti uspokojená a to vo výške 1,29 % z prihlásenej pohľadávky čo predstavuje čiastku 

633,26 EUR, ktorá bola pripísaná na účet mesta. 

V súčasnosti bola podaná na Okresný súd žiadosť na vypratanie bytu, kde už prebieha exekúcia, byt 

užívaný bez právneho titulu. 

Po odpočítaní uspokojenej čiastky pohľadávky, pohľadávka v hodnote 48 561,73 EUR v zložení: 

- nájomné              30 996,56 EUR 

- poplatky mestu, penále                    17 552,67 EUR 

- poplatky za vystavenie upomienok        12,50 EUR  

z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby 

bola naďalej vedená v účtovníctve mesta Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2010 

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

20) Zuzana Katrenčinová, predtým bytom Korzo 3406/7, Žilina - 3 397,57 EUR 

 

Vyhlásenie konkurzu zverejnené v OV dňa 18.12.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 3 397,57 EUR. Dlh bol súdne vymáhaný, vydané PR, doručený 

5.2.2020. Vymáha sa vypratanie bytu. 

Konkurzná podstata nepokryla konkurzné náklady. Konkurz ukončený, zverejnený v OV dňa 8.4.2020. 

Pohľadávka nebola uspokojená. 

Pohľadávka 3 397,57 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2018  

 Osoba v súčasnosti nebýva v mestskom nájomnom byte 

 

21) Anna Linetová, bytom Petzvalova 8598/5, Žilina - 9 922,16 EUR 

 

Vyhlásený konkurz zverejnený v OV dňa 24.9.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 9 922,16 EUR. Konkurzná podstata nepokryla konkurzné náklady. 

Konkurz ukončený, zverejnený v OV dňa 14.11.2019. Pohľadávka nebola uspokojená. 

Zloženie pohľadávky: nájomné 8 274,05 EUR, poplatky mestu, penále 1 623,11 EUR, poplatky za 

upomienky 25,00 EUR. 

Pohľadávka 9 922,16 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina.  

 Rok vzniku nedoplatku: 2011  

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

22) Oľga Danišová, predtým bytom Predmestská 1346/45, Žilina - 10 614,14 EUR 

 

Vyhlásený konkurz zverejnený v OV dňa 19.2.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 10 614,14 EUR 
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Dlh vznikol v dnes už asanovanom dome. Teraz býva u syna. Dlh nebol súdne vymáhaný. Vymáhané 

bolo len vypratanie bytu, kde bolo právoplatne rozhodnutie súdu. 

Ukončenie konkurzu dňa 30.4.2019. Pohľadávka nebola pre nemajetnosť uspokojená.           

Pohľadávka 10 614,14 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina. 

 Rok vzniku nedoplatku: 2007 (elektronická evidencia začala 1.1.2007 dlh vznikol už pred týmto 

obdobím)   

 Martin, nájom 

 

23) Ján Šimko, predtým bytom B.S.Timravy 13, Žilina - 5 099,05 EUR 

 

Pohľadávka z BD Predmestská 1346/45 byt č. 4. Žilina – asanovaný dom. 

Vyhlásený konkurz zverejnený v OV dňa 13.12.2019. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 5 099,05 EUR. Konkurzná podstata nepokryla konkurzné náklady. 

Konkurz ukončený, zverejnený v OV dňa 28.2.2020. Pohľadávka nebola uspokojená. 

Zloženie pohľadávky: Nájomné 2 844,23 EUR, Poplatky mesto, penále 2 242,32 EUR, Poplatky za 

upomienky 12,50 EUR. 

Pohľadávka 5 099,05 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina. 

 Rok vzniku nedoplatku: 2007 (elektronická evidencia začala 1.1.2007 dlh vznikol už pred týmto 

obdobím)    

 Bydlisko neznáme 

 

24) Ivana Spišaková, bytom Bratislavská 8335/36A, Žilina - 1 814,58 EUR 

Vyhlásenie konkurzu zverejnené v OV 2.11.2018. 

Prihlásená pohľadávka v hodnote 1 814,58 EUR z toho: Nájomné 1 561,45 EUR, Poplatky mestu, penále 

256,13 EUR.  

Ukončenie konkurzu zverejnené v OV 3.5.2019. Pohľadávka nebola uspokojená. 

Pohľadávka 1 814,58 EUR z titulu vyhlásenia osobného bankrotu a jeho ukončenia pre 

nemajetnosť sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta 

Žilina. 

 Rok vzniku nedoplatku: 2011  

 Osoba užíva mestský nájomný byt 

 

 

 

B) Osobný automobil Dacia Duster 1.6 SCe s EČV ZA 622 HK (rok výroby 2017, zostatková cena k 

30.09.2020 je 8 603,66 EUR) mal 14.07.2020 škodovú udalosť vo väčšom rozsahu, ktorá bola 

poisťovňou vyčíslená ako totálna škoda – neekonomická oprava. Z tohto dôvodu už vozidlo nie je 

vhodné ďalej používať, resp. dať opraviť. Aktuálna hodnota vozidla bola poisťovňou vyčíslená na 

sumu 9 890,49 EUR s tým, že z tejto sumy je hodnota predajných zvyškov vozidla vo výške 4 730,00 

EUR, čo predstavuje najvyššiu výkupnú cenu zistenú poisťovňou od Audatex Systems, s.r.o. Praha. 

Vyradenie automobilu navrhujeme predajom, pre zrýchlenie celého procesu cez osobitný zreteľ 

najvyššej ponuke od Audatex Systems, s.r.o. Praha. V prílohe zasielame kópiu oznámenia o totálnej 

škode ku škodovej udalosti číslo 8014328740 a cenovú ponuku na odkúpenie vozidla od Audatex 

Systems, s.r.o. Praha.  

Škodová komisia odporučila, aby spoluúčasť mesta vo výške 258,02 EUR a výdavky súvisiace so 

zaplatenou pomernou čiastkou poistného 109,74 EUR (presná výška sa po konečnom vyúčtovaní 

poisťovňou môže zmeniť, viď Príloha č.2), bola zosobnená a daná k náhrade zamestnancovi MsÚ 

Žilina, ktorý bol účastník nehody a zapríčinil haváriu. 
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Príloha č.1: Oznámenie o totálnej škode ku škodovej udalosti č. 8014328740 
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Príloha č.2: Oznámenie o poistnom plnení ku škodovej udalosti č. 8014328740 zo dňa 07.09.2020 
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Príloha č.3: Cenová ponuka na odkúpenie vozidla od Audatex Systems, s.r.o. Praha. 

 

 
 


