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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odpis pohľadávok mesta Žilina a príspevkovej organizácie mesta Žilina, Mestského 

divadla, voči nasledujúcim subjektom: 

- spoločnosti Tanečný klub ČAJKA s.r.o. v likvidácií, so sídlom Ochodnica 72, 

v sume 19.875,60 €, 

- spoločnosti AGENTURA S, s.r.o., so sídlom Horný Val 3, Žilina, v sume 38.872,76 

€, 

- spoločnosti RZ, s.r.o.. so sídlom Horný Val 1, Žilina, v sume 4.072,13 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Podľa čl. 15 ods. 6 predpisu č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Žilina zo dňa 1.1.2010 primátor môže odpustiť pohľadávku alebo trvale 

upustiť od vymáhania pohľadávky do výšky 1.700,-€, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že 

pohľadávka je nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je neefektívne, alebo ide o dôvody 

podľa ods. 2 čl. 15 predmetného VZN. Nakoľko sa jedná o pohľadávky prevyšujúce sumu           

1.700,- €, z toho dôvodu podávame návrh na odpis pohľadávok Mestskému zastupiteľstvu. 

 

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, z starých rokov. 

 

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 bol prerokovaný v Mestskej rade a  vo Finančnej komisii , ktoré ho odporúčajú 

mestskému zastupiteľstvu schváliť. 

 

 



 

MATERIÁL 

 

Podľa čl. 15 ods. 6 predpisu č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Žilina zo dňa 1.1.2010 primátor môže odpustiť pohľadávku alebo trvale 

upustiť od vymáhania pohľadávky do výšky 1.700,-€, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že 

pohľadávka je nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je neefektívne, alebo ide o dôvody 

podľa ods. 2 čl. 15 predmetného VZN. Nakoľko sa jedná o pohľadávky prevyšujúce sumu            

1.700,- €, z toho dôvodu podávame návrh na odpis pohľadávok Mestskému zastupiteľstvu. 

  

Jedná sa o tieto pohľadávky: 

 

- Tanečný klub ČAJKA s.r.o. v likvidácií, so sídlom Ochodnica 72, IČO: 45586705 

v sume 19.875,60 €, kde sa jedná o pohľadávku z titulu nájomného. Voči tejto spoločnosti 

bol vedený súdny spor o úhradu istiny a príslušenstva, avšak Krajský súd v Žiline dňa 

30.09.2014 konanie zastavil z dôvodu výmazu spoločnosti z obchodného registra, a to bez 

právneho nástupcu. Rozhodnutie následne nadobudlo právoplatnosť. Vzhľadom na 

uvedenú skutočnosť, sa stala pohľadávka nevymožiteľnou, preto Škodová komisia 

súhlasila s odporúčaním postúpiť na odpis tieto pohľadávky na mestské zastupiteľstvo. 

 

- AGENTÚRA S, s.r.o., so sídlom Horný Val, IČO: 36404721 v sume 38.872,76 €, kde sa 

jedná o pohľadávku z titulu nájomného za obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 

31.12.2005. Zmluva bola podpísaná 01.11.2002. Vzhľadom na dobu, kedy táto pohľadávka 

vznikla, je pohľadávka premlčaná, teda nie je možné ďalej túto pohľadávku vymáhať. 

Spoločnosť je podľa výpisu z OR SR dnes už v konkurznom konaní. 

 

- RZ, s.r.o., so sídlom Horný Val 1, IČO: 46010319 v sume 4.072,13 €, kde sa jedná 

o pohľadávku z titulu služieb spojených s nájomným. Jedná sa o pohľadávku Mestského 

divadla, p.o. Pohľadávka bola exekvovaná, avšak exekúcia bola zastavená 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. Uvedenú pohľadávku teda nie je voči komu uplatniť, je teda nevymožiteľná.  

 

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. 


