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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje

Vyradenie majetku mesta Žilina:
 4 pohľadávky v celkovej výške 70 166,35 EUR, ktoré boli prevzaté po likvidovaných štátnych
podnikoch (Podnik služieb II Žilina, Kovoslužba Žilina - štátny podnik v likvidácii, Obnova Žilina
- štátny podnik v likvidácii) v zmysle legislatívy, ktorou boli aktíva a pasíva uvedených štátnych
podnikov prevedené na mesto.
 1 pohľadávka z nájomnej zmluvy č. 401/2008 vo výške 29 700,00 EUR (voči nájomcovi Agentúra
S, s.r.o., IČO: 36404721).
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.
Materiál bol prerokovaný v:
Komisia finančná a majetková – odporúča MZ schváliť
MATERIÁL
Vyradenie predmetného majetku bolo prerokované v Škodovej komisii dňa 19.10.2021, ktorá navrhla
vzhľadom na uvedené skutočnosti predmetný majetok vyradiť, a to formou uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Žiline.


4 pohľadávky v celkovej výške 70 166,35 EUR, ktoré boli prevzaté po likvidovaných štátnych
podnikoch v zmysle legislatívy, ktorou boli aktíva a pasíva uvedených štátnych podnikov prevedené
na mesto:
 Stavebná doprava a mechanizácia Žilina, suma 5 599,34 €, spis EX 296/1997, prevzatá
pohľadávka po likvidovanom štátnom podniku Podnik služieb II, Závodská cesta, Žilina
(spoločnosť vymazaná z OR SR).
 Priemyselný podnik Nové Mesto nad Váhom (spoločnosť vymazaná z OR SR), suma
11 038,94 €, zrušený konkurz, prevzatá pohľadávka po likvidovanom štátnom podniku
Kovoslužba Žilina, štátny podnik v likvidácii.
 Stavomontáže Žilina (spoločnosť vymazaná z OR SR), suma 7 996,34 €, spis EX 977/1999,
prevzatá pohľadávka po likvidovanom štátnom podniku Kovoslužba Žilina, štátny podnik
v likvidácii.
 Švihálek s.r.o. Žilina (spoločnosť vymazaná z OR SR), suma 45 531,73 €, výmaz ex offo –
zamietnutý konkurz, prevzatá pohľadávka po likvidovanom štátnom podniku Obnova Žilina,
štátny podnik v likvidácii.
Tieto pohľadávky evidujeme ako prevzaté pohľadávky po likvidovaných štátnych podnikoch.
Predmetné pohľadávky sú z minulých rokov a vzhľadom na dĺžku exekučného konania, kde sa
exekútorom nepodarilo pohľadávky uspokojiť z dôvodu nemajetnosti dlžníkov, nie je predpoklad
ani do budúcnosti uvedené pohľadávky vymôcť v prospech mesta.
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K týmto pohľadávkam boli v minulých účtovných obdobiach vytvorené v účtovníctve opravné
položky v 100% výške, ich účtovná netto hodnota je nulová, pri ich odpise nebude dopad na
výsledok hospodárenia mesta.
Na niektoré dielčie pohľadávky nie sú založené spisy (uvedené bolo konštatované aj v správe ku
kontrole vymáhania pohľadávok pre ÚHK MsÚ v Žiline „Správa č.14/2011“).
Podľa údajov je zrejmé, že výkon exekúcie k predmetným pohľadávkam je s minimálnym
výsledkom úspešnosti exekučných titulov, nakoľko oproti roku 2009 (t.j. už 12 rokov) nedošlo k
žiadnym zmenám.


1 pohľadávka z nájomnej zmluvy vo výške 29 700,00 EUR, ktorú evidujeme z NZ č. 401/2008 voči
nájomcovi Agentúra S, s.r.o., IČO: 36404721. Išlo o prenájom nebytových priestorov v budove
Mestského divadla na účely prevádzkovania regionálnej televízie Patriot za obdobie od r. 2008 po
ukončenie nájomného vzťahu ku dňu 31.10.2011. Dôvodom odpisu pohľadávky (z titulu
neuhradeného nájomného za obdobie 04/2011 až 10/2011) je skutočnosť, že Okresný súd Žilina,
svojim Uznesením pod sp.zn.: 2C/73/2013 konanie zastavil nakoľko aktualizáciou informácii z
obchodného registra zistil, že žalovaný bol dňa 11.06.2021 ex offo vymazaný. Uvedená pohľadávka
je právne nevymožiteľná.
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