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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. schvaľuje 

 

1. odpis pohľadávky Mesta Žilina vzniknutej z titulu predpisu za nepovolený 

výrub drevín voči štyrom fyzickým osobám, v sume 245.854,90 EUR, 

2. určenie majetku mesta podľa predloženého materiálu, v celkovej obstarávacej 

hodnote 360.150,04 EUR za neupotrebiteľný, 

3. vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, v celkovej obstarávacej hodnote 

360.150,04 EUR, podľa predloženého materiálu z účtovníctva mesta.  

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mesto  Žilina vedie v účtovníctve pohľadávky voči štyrom fyzickým osobám, ako sankciu za 

nepovolený výrub drevín na Novom cintoríne, čím vznikla mestu predpokladaná újma zo 

spoločenskej hodnoty týchto drevín. Mesto si v roku 2014 predmetnú pohľadávku uplatnilo na 

súde, avšak súd ju neuznal. Nakoľko sa rozhodnutie stalo právoplatným, pohľadávka je 

bezpredmetná. Bola k nej vytvorená opravná položka. Škodová komisia navrhla jej odpis, avšak 

vzhľadom na sumu, rozhodnutie o odpise musí byť odsúhlasené mestským zastupiteľstvom. 

Mesto Žilina vedie dlhodobo, na účtoch dlhodobého finančného majetku, konkrétne na účte 

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok, v sume 360.150,04 EUR vklad do spoločnosti 

BYTTERM, a.s. Nakoľko tento spor nebol nikdy úspešne ukončený, teda v prospech mesta 

a po právnej stránke je predmetný nárok pochybný (čo bolo potvrdené už právnym posudkom 

advokátskej spoločnosti Sallem, Sečanský a Partneri, s.r.o. z roku 2008), navrhujeme 

predmetný majetok vyradiť z účtovníctva mesta. Na majetok je tvorená opravná položka 

v hodnote 100%, teda jej účtovná hodnota je 0,- EUR. Škodová komisia odporučila predmetný 

majetok vyradiť rozhodnutím mestského zastupiteľstva (vzhľadom na sumu). 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

 

Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny, keďže s odpisom týchto pohľadávok, resp. 

majetku, 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, keďže dôjde k vyradeniu 

dubiózneho, resp. neexistujúceho, resp. neupotrebiteľného majetku. 

 

Odpis pohľadávok, resp. majetku bol prerokovaný v Škodovej komisii, ktorá odporučila 

predmetné odpísať. 

 
Materiál bol prerokovaný vo Finančnej komisii – odporúča MZ schváliť. 
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MATERIÁL 

 

Mesto  Žilina vedie v účtovníctve pohľadávky voči štyrom fyzickým osobám, ako sankciu za 

nepovolený výrub drevín na Novom cintoríne, čím vznikla mestu predpokladaná újma zo 

spoločenskej hodnoty týchto drevín. Mesto si v roku 2014 predmetnú pohľadávku uplatnilo na 

súde, avšak súd ju neuznal. Nakoľko sa rozhodnutie stalo právoplatným, pohľadávka je 

bezpredmetná. Bola k nej vytvorená opravná položka. Škodová komisia navrhla jej odpis, avšak 

vzhľadom na sumu, rozhodnutie o odpise musí byť odsúhlasené mestským zastupiteľstvom. 

Pre úplnosť, celková suma pohľadávky je 245.854,90 EUR a bola vypočítaná Štátnou ochranou 

prírody SR. Pozostáva o štyroch rovnakých pohľadávok, vedených voči štyrom fyzickým 

osobám. 

 

Mesto Žilina vedie dlhodobo, na účtoch dlhodobého finančného majetku, konkrétne na účte 

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok, v sume 360.150,04 EUR vklad do spoločnosti 

BYTTERM, a.s. Nakoľko tento spor nebol nikdy úspešne ukončený, teda v prospech mesta 

a po právnej stránke je predmetný nárok pochybný (čo bolo potvrdené už právnym posudkom 

advokátskej spoločnosti Sallem, Sečanský a Partneri, s.r.o. z roku 2008), navrhujeme 

predmetný majetok vyradiť z účtovníctva mesta. Konkrétne advokátska spoločnosť uvádza: 

„Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, si dovoľujeme konštatovať, že z Vami 

poskytnutých dokladov sme nezistili žiadny právny dôvod, na základe ktorého by mesto Žilina 

mohlo v súčasnosti úspešne požadovať od spoločnosti BYTTERM, a.s. zaplatenie (vrátenie) 

sumy vo výške 10.849.880 Sk.“ Na majetok je tvorená opravná položka v hodnote 100%, teda 

jej účtovná hodnota je 0,- EUR. Škodová komisia odporučila predmetný majetok vyradiť 

rozhodnutím mestského zastupiteľstva. 

 


