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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

Vyradenie majetku mesta Žilina:  

A) 10 pohľadávok v celkovej hodnote 102 617,91 eur, vedených v účtovníctve mesta v rámci II. 

účtovného okruhu (bytové/nebytové hospodárstvo) na základe Mandátnej zmluvy medzi mestom 

Žilina a spoločnosťou Žilbyt, s.r.o.  

B) Hnuteľný majetok „Lanový park“ v zostatkovej cene 3 927,05 eur (stav k 31.05.2022), celková 

obstarávacia cena 19 352,06 eur. Lanový park bol doposiaľ umiestnený v Lesoparku Chrasť a od r. 

2018 nie je v prevádzke a je v zlom technickom stave. Bližšie info viď nižšie.  

 

 

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 komisii: 

Komisia finančná a majetková (26.05.2022) – odporúča MZ schváliť 

 

Poznámka: Materiál bol po rokovaní komisie doplnený o návrh na schválenie MZ vyradiť hnuteľný 

majetok „Lanový park“.  

 

 

MATERIÁL 

 

Vyradenie predmetného majetku (uvedené v časti A a B) bolo prerokované v Škodovej komisii dňa 

31.03.2022, ktorá navrhla vzhľadom na uvedené skutočnosti predmetný majetok vyradiť, a to formou 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

A)  

 

Ide o celkovo 10 pohľadávok v celkovej hodnote 102 617,91 eur, vedených v účtovníctve mesta v rámci 

II. účtovného okruhu (bytové/nebytové hospodárstvo) na základe Mandátnej zmluvy medzi mestom 

Žilina a spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. 

Tieto pohľadávky vznikli z titulu neuhradeného nájomného a stali sa nevymožiteľné, príp. ich 

vymáhanie je neefektívne z dôvodu: nájomca zomrel ako nemajetný, pohľadávky sú premlčané, resp. 

vzhľadom k výške pohľadávky je vymáhanie neefektívne (náklady na vymáhanie presahujú výšku 

pohľadávky, ktorá sa má vymôcť).  

 

1) Pavol Poniščiak, Jedlíková 27, Žilina  

Pohľadávka  4 772,82 eur, z toho:  

- istina   1 433,74 eur  

- penále   3 324,08 eur  

- poplatky      15,00 eur 

Pohľadávka bola vymáhaná, uzatvorená Dohoda o uznaní dlhu a splátkach č. D070/2020 zo dňa 

17.12.2020 v hodnote 5 624,99 eur, nastavené splátky. Pohľadávka bola prihlásená do dedičského 

konania. Oznámením Notárskeho úradu JUDr. Gulašovej bolo dedičské konanie skončené 

Uznesením o zastavení konania a vydaním nepatrného majetku, vydaním 11.08.2021, ktoré 
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nadobudlo právoplatnosť 28.08.2021. Pohľadávka 4 772,82 eur z titulu úmrtia nájomcu sa stala 

nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta.  

 

2) Helena Kočišíková, J.Hronca 3365/19, byt č.2, Žilina 

Pohľadávka  11 859,50 eur, z toho:  

- istina   11 844,50 eur   

- poplatky        15,00 eur 

Pohľadávka upomínaná. Nájomca zomrel 11.01.2015. Dedičské konanie po poručiteľke bolo 

zastavené pre nemajetnosť. Oznámenie o úmrtí a oznámenie Okresného súdu v Žiline o dedičskom 

konaní získané od vlastníka Mesto Žilina. Pohľadávka 11 859,50 eur z titulu úmrtia nájomcu sa stala 

nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta. 

 

3) Miroslav Lacko, Predmestská 1346/45 byt č.1, Žilina 

Pohľadávka  7 612,91 eur, z toho:  

- istina  7 607,91 eur 

- poplatky            5,00 eur 

Pohľadávka upomínaná, výzva na uvoľnenie bytu. Byt odovzdaný, nájom ukončený k 31.08.2013. 

Bytový dom asanovaný 04.11.2017. Nájomca zomrel 02.09.2018. Pohľadávka 7 612,91 eur z titulu 

úmrtia nájomcu sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta. 

 

4) Jozef Kotrbanec, Jedlíková 6, Žilina 

Pohľadávka 5 749,03 eur, z toho: 

- istina  5 746,53 eur 

- poplatky                2,50 eur 

Pohľadávka nebola vymáhaná súdnou cestou, súdnou cestou bolo vymáhané len vypratanie bytu. 

Nájomca zomrel 27.01.2020. Pohľadávka 5 749,03 EUR z titulu úmrtia nájomcu sa stala 

nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta. 

 

5) Vladimír Kováč, Bratislavská 0505/54 byt. č.5, Žilina 

Pohľadávka  25 349,28 eur, z toho:  

- istina    3 344,36 eur 

- penále  21 992,42 eur 

- poplatky                12,50 eur  

Pohľadávka vymáhaná, uzatvorená Dohoda o uznaní dlhu a splátkach. V 10/2016 bola mimoriadna 

udalosť, požiar. Bytový dom asanovaný. Nájomca zomrel 03.02.2018, oznámenie o úmrtí vystavené 

dňa 07.09.2021. Manželka Anna Kováčová zomrela 25.05.2021. Pohľadávka 25 349,28 eur z titulu 

úmrtia nájomcu sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta. 

 

6) Emília Vršanská, Bratislavská 42, Žilina  

Pohľadávka byt v BD Kysucká 4: 115,09 eur, z toho: 

- istina      112,59 eur 

- poplatok         2,50 eur 

Pohľadávka byt v BD Bratislavská 42: 9 354,64 eur, z toho: 

- istina   1 661,38 eur 

- penále   7 683,26 eur 

- poplatky          10,00 eur 

Pohľadávka upomínaná. Nájomca zomrel 23.12.2018, oznámenie o úmrtí vystavené 25.10.2021. 

Pohľadávka 9 469,73 eur z titulu úmrtia nájomcu sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola 

naďalej vedená v účtovníctve mesta. 

 

7) Jozef Padych, Kysucká 569/4, Žilina a Anna Padychová, Bratislavská 42, Žilina 

Pohľadávka BD Kysucká: 103,11 eur, z toho: 

- istina    100,61 eur 

- poplatky       2,50 eur 
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Pohľadávka BD Bratislavská: 7 622,12 eur, z toho: 

- istina  1 596,21 eur 

- penále  6 018,41 eur 

- poplatky                7,50 eur  

Nájomca Jozef Padych zomrel 16.12.2008, úmrtný list vystavený 25.10.2021. Nájomca Anna 

Padychová zomrela 09.12.2014. Pohľadávky vymáhané, podpísaná Dohoda o uznaní dlhu 

a splátkach. Pohľadávka 7 725,23 eur z titulu úmrtia nájomcov sa stala nevymožiteľná a nie je 

dôvod, aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta. 

 

8) Aurélia Cicková, Bratislavská 48, Žilina  

Pohľadávka: 10 437,87 eur, z toho:  

- istina  10 435,37 eur 

- poplatky                  2,50 eur 

Pohľadávka prevzatá od predchádzajúceho správcu Bytterm, a.s. Žilina. Nájom ukončený k 

30.11.2012. Spolubývajúci syn vo výkone väzby. Úmrtie potvrdené až Oznámením o úmrtí 

vystaveného 11.11.2021. Nájomca zomrela podľa Oznámenia o úmrtí 08.04.2012, zomrela ako 

nemajetná. Pohľadávka 10 437,87 eur sa z titulu úmrtia nájomcu stala nevymožiteľná a nie je dôvod, 

aby bola naďalej vedená v účtovníctve mesta. 

 

9) Marián Hudec, Borová 8110/45, Žilina 

Pohľadávka: 12 046,81 eur, z toho: 

- istina  12 039,31 eur 

- poplatky                  7,50 eur 

Pohľadávka za obdobie od roku 2006 do 2012, za správu spoločnosti Bytterm, a.s. Žilina. Byt bol 

exekučne vyprataný dňa 11.05.2011. Nájomca si nezmenil trvalý pobyt a na adrese Borová 8110/45 

od 01.08.2011 nový nájomník. Dňa 27.01.2020, na základe zistených skutočnosti požiadali o 

zrušenie trvalého pobytu a aktuálne má trvalý pobyt na meste Žilina. Od predošlého správcu sme 

získali iba agendu súvisiacu s vyprataním bytu. Pohľadávka 12 046,81 eur z titulu premlčania sa 

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

 

10) Peter Baláž, naposledy bytom Mesto Žilina, pohľadávka k bytu č.3 BD Bratislavská 506/52, Žilina. 

Pohľadávka v hodnote  7 594,73 eur, z toho:  

 istina    2 951,68 eur  

 penále    4 618,05 eur  

 poplatky          25,00 eur 

Mimoriadna udalosť, bytový dom asanovaný v 3/2016. Byt obýval bez právneho titulu, vyzvaný na 

uvoľnenie bytu, upomínaný. Nájomca zomrel 08.11.2020, nezanechal žiaden majetok. Pohľadávka 

7 594,73 eur z titulu úmrtia nájomcu sa stala nevymožiteľná a nie je dôvod, aby bola naďalej vedená 

v účtovníctve mesta. 

 

Tieto pohľadávky budú, po schválení mestským zastupiteľstvom, odpísané v zmysle Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina. 

 

B)  

 

Lanový park, vzhľadom na jeho stav a zistené nedostatky, ktoré bránia jeho prevádzkovaniu najmä kvôli 

poškodzovaniu stromov, je v rozpore s lesným zákonom a povolením Okresného úradu.  

 

Lanový park nie je možné bezpečne prevádzkovať. Podľa inšpekčnej správy č.1415/1/2022 (k 

nahliadnutiu na MsÚ) z hľadiska bezpečnosti technických zariadení boli zistené viaceré nedostatky, 

napr. značne poškodené jednotlivé prekážky, čo neumožňuje ich bezpečné využívanie. Ďalej chýbajúce 

drevené časti, poškodené laná, rozstrapkané konce oceľových lán, lístie v ochranných sieťach. Niektoré 

časti lanového parku sú skorodované. Môže to spôsobovať problém najmä pri funkcii lanových svoriek. 


