
 
 

      
   

Spišská Nová Ves,  2. 9. 2016 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 20. 9. 2016 
 

PREDMET:   NÁVRH NA ODPIS POHĽADÁVOK DOMOVOVA 

DÔCHODCOV SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
 

 

 

 

Predkladá:       Ing. Štefan Šiška, riaditeľ Domova dôchodcov 

                           

Spracoval:      Ing. Tatiana Mesarčíková, vedúca ekonomického úseku 

    

                        

Prerokované:    ------------ 

 

 

Dôvod predloženia:   nevymožiteľnosť pohľadávok 

 

 

Prizvaný: ------------ 

 

 

Podpisy:  

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

 

schvaľuje 

 odpis pohľadávok podľa priloženého zoznamu v celkovej výške 12 777,84 EUR 

 



Dôvodová správa 

 
 
V zmysle § 73 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov, po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu 

službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% 

sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu .  

Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu 

službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť v súlade s § 73 ods. 10 cit. zákona 

postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje 

a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým 

deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65 

násobok sumy životného minima. 

Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu 

službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom 

alebo rodičom, a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu 

službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa 

uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve ( § 73 ods. 12 zákona o sociálnych službách). 

Domov dôchodcov ako poskytovateľ sociálnej služby predkladá na odpis 

pohľadávky v celkovej hodnote 12 777,84 EUR podľa priloženého zoznamu. Jedná sa 

o pohľadávky, kde uznesením súdu bolo rozhodnuté, že poručitelia zanechali majetok 

nepatrnej hodnoty a súd konanie zastavil, príp. súd konanie zastavil z dôvodu, že 

poručitelia nezanechali žiaden majetok.  

 

Pozn.: Vzhľadom na rozsah kópií právoplatných uznesení súdu, budú tieto založené v spise 

na oddelení právnom a soc. vecí MsÚ a prístupné k nahliadnutiu v kancelárii č. dv. 307 alebo č. dv. 

308 na 2. poschodí MsÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

  


