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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2017
Mestské zastupiteľstvo
I.

schvaľuje

1. odpis pohľadávok mesta Žilina a príspevkovej organizácie mesta Žilina, Mestského
divadla, voči nasledujúcim subjektom:
spoločnosti RM Progres, s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 1, Bratislava,
v sume 12.458,01 €,
spoločnosti RZ, s.r.o.. so sídlom Horný Val 1, Žilina, v sume 4.686,19 €,
spoločnosti QESAP, s.r.o. so sídlom Hečkova 35, Žilina, v sume 2.638,35 €.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mestské divadlo, ako príspevková organizácia mesta, vedie dlhodobo na svojich účtoch
pohľadávky, ktoré sú dnes už z rôznych dôvodov nevymožiteľné. Jedná sa najmä o
pohľadávky, vzniknuté z titulu neuhradeného nájomného, dohodnutého v nájomných zmluvách
zo starých rokov. Podobne, aj mesto vedie vo svojom účtovníctve pohľadávky, ktoré sú vo
vymáhaní, avšak ich vymožiteľnosť môže byť sporná. V prípade, pokiaľ dôjde k stavu, kedy
vymáhanie je nemožné, z viacerých dôvodov (napr. likvidácia spoločnosti – dlžníka), musí
mesto pristúpiť k odpisu takýchto pohľadávok.
Všetky tu uvádzané pohľadávky boli prerokované aj prostredníctvom Škodovej komisie mesta
Žilina, ktorá tieto pohľadávky odporučila odpísať prostredníctvom uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Žiline, vzhľadom na ich ekonomický a právny status.
Materiál nemá dopad na rozpočet mesta.
Finančná komisia odporúča schváliť.
MATERIÁL

Podľa predpisu č. 21/2009 v znení neskorších zmien, upravujúce zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žilina zo dňa o odpise nižšie uvedených pohľadávok musí
rozhodnúť, vzhľadom na sumu, mestské zastupiteľstvo.
Všetky tu uvádzané pohľadávky boli prerokované aj prostredníctvom Škodovej komisie mesta
Žilina, ktorá tieto pohľadávky odporučila odpísať prostredníctvom uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Žiline, vzhľadom na ich ekonomický a právny status.
Jedná sa o tieto pohľadávky MD:
-

RM Progres, s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 1, Bratislava, IČO: 31624448 v sume
12.458,01 €, kde sa jedná o pohľadávku z titulu nájomného. Voči tejto spoločnosti bol
vedený súdny spor o úhradu istiny a príslušenstva, avšak z dôvodu zrušenia spoločnosti
bez likvidácie, bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra SR. Vzhľadom na
uvedenú skutočnosť, sa stala pohľadávka nevymožiteľnou, preto Škodová komisia
súhlasila s odporúčaním postúpiť na odpis tieto pohľadávky na mestské zastupiteľstvo,

-

RZ, s.r.o., so sídlom Horný Val 1, Žilina, IČO: 46010319 v sume 4.686,19 €, kde sa jedná
o pohľadávku z titulu služieb spojených s nájomným. Jedná sa o pohľadávku Mestského
divadla, p.o. Vymáhanie pohľadávky bolo zastavené z dôvodu, že Okresný súd Žilina
uznesením č. 5CbR/238/2014-33 zo dňa 05.10.2015 rozhodol o jej zrušení bez likvidácie.
Spoločnosť zanikla výmazom z obchodného registra dňa 28.11.2015. Vzhľadom na
uvedenú skutočnosť, sa stala pohľadávka nevymožiteľnou, preto Škodová komisia
súhlasila s odporúčaním postúpiť na odpis tieto pohľadávky na mestské zastupiteľstvo.

Jedná sa o túto pohľadávku mesta:
-

QESAP, s.r.o., so sídlom Hečkova 35, Žilina, IČO: 31632521, v sume 2.638,35 €, kde sa
jedná o pohľadávku z titulu nájomného. Voči tejto spoločnosti bola vedená exekúcia, avšak
z dôvodu zrušenia spoločnosti bez likvidácie, bola spoločnosť vymazaná z Obchodného
registra SR (exekúcia bola Okresným súdom Žilina uznesením 24Er/2879/2010 zastavená).
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, sa stala pohľadávka nevymožiteľnou, preto Škodová
komisia súhlasila s odporúčaním postúpiť na odpis tieto pohľadávky na mestské
zastupiteľstvo,

Odpis týchto pohľadávok nemá žiaden dopad na rozpočet mesta, keďže s odpisom týchto
pohľadávok nie sú spojené žiadne výdavky a vzhľadom na právny status, je úplne
nepravdepodobné, že dôjde k akémukoľvek príjmu do rozpočtu mesta dnes, a ani v budúcnosti.
Z účtovného hľadiska dôjde k zreálneniu hodnoty majetku mesta a príspevkovej organizácie,
keďže dôjde k vyradeniu dnes dubiózneho majetku.
Odpis pohľadávok bol prerokovaný v Škodovej komisii, ktorá navrhla vzhľadom na vyššie
uvedené skutočnosti predmetné pohľadávky odpísať, a to formou uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Žiline.

